
Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Receção aos alunos

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Sensibilizar alunos, pais e encarregados de educação para um melhor entendimento da função da Escola no mundo 
atual; 
Fomentar a cooperação e entreajuda entre toda a comunidade escolar.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 Cidadania  
(violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização 
do trabalho),AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo

Dinamizadores da atividade
Alice da Conceição Pires Imbana,Paula Alexandra Silvestre Neiva Trovisco,Susana Cristina Oliveira Silva Justo

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
setembro

Data de realização
12-09-2017 das 00:00 às 23:59

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Recursos e material de desgaste.

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
69

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Receção aos alunos

Categoria/Modalidade
Convívio/Comemoração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
  Objetivos específicos da atividade: 
• Promover comportamentos assertivos;
•Desenvolver e valorizar o trabalho individual e de pares;
•Fomentar a partilha de afetos;

•Dar a conhecer as instalações;
 •Fomentar laços de amizade e relações interpessoais; 
•Promover o intercâmbio entre alunos, professores, assistentes operacionais e encarregados de educação; 
•Sensibilização para o arranque do ano letivo; 
•Partilha e expressão de sentimentos entre a comunidade educativa.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, 
respeito, valorização do trabalho)

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Cabral Dias,Helena Jesus Vaz Monteiro,José Paulo Martins,Maria Beatriz Costa Miguel Cordeiro,Natalia 
Augusta Borges Salsas

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
setembro

Data de realização
12-09-2017 das 09:00 às 17:15

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Material de desgaste.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
65

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1º A,1.º - 1º B,1.º - 1º C

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
Ana Maria Cabral Dias,Helena Jesus Vaz Monteiro,José Paulo Martins,Maria Beatriz Costa Miguel Cordeiro,Natalia 
Augusta Borges Salsas
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Receção aos alunos do 1º Ano

Categoria/Modalidade
Convívio/Comemoração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•Dar a conhecer aos novos alunos as instalações da escola, realizando uma visita guiada, bem como a apresentação 
dos docente e não docente que trabalham naquele espaço escolar;
•Na sala de aula:
        - Diálogo com os alunos, acerca da importância da escola nas suas vidas;
                - Jogo para a apresentação: trabalha a auto estima:
               O aluno canta: “ sou eu (nome), que vim para ficar, sou eu (nome), que vim participar”;
•Propor a criação coletiva de uma história, entre os alunos do 1º Ano, incluindo o nome de todos os alunos 
(participantes). Quando o nome de um aluno for pronunciado, este levanta-se, faz um gesto, fala um pouco de si e 
senta-se de novo;
•Lanche;
•Visualização de um pequeno filme “Cantinho da Criança - Historinha - Primeiro dia de aula”, com direito a pipocas;
•Entoação de músicas “Panda vai à Escola – Vamos dizer Olá; e Cinco peixinhos”.

Objetivos: 

•Dar as boas-vindas aos alunos do 1º Ano;
•Promover a integração dos novos alunos;
•Valorizar a escola como um espaço que deve ser respeitado por todos;
•Criar laços de afetividade entre os vários elementos.

Objetivos específicos da atividade: 

•Mensagem de boas vindas;
•Recepção aos alunos na respetiva sala de aula;
•Visitar os diferentes espaços da escola; 
•Diálogo com os alunos, acerca da importância da escola nas suas vidas;
•Interação entre o professor e os alunos de 1º Ano.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  B -  
Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta 
formativa diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa 
diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da 
informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, 
digital, estatística…),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  
(violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho)
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Dinamizadores da atividade
Ângela Susana Branco Valdemar Pedro,Cecilia do Céu Raro Rodrigues Rocha,Celeste Ressureição Madureira Pato 
Vila,Maria de Fatima Gonçalves

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
setembro

Data de realização
13-09-2017 das 09:15 às 17:30

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Pais/Encarregados de Educação

Recursos e materiais necessários
Recursos materiais existentes: computador; quadro multimédia; rádio.
Recursos materiais a adquirir: lanche

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
8

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - T 2 B Morais

Alunos

Escolas
Escola Básica de Morais, Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
Ângela Susana Branco Valdemar Pedro,Cecilia do Céu Raro Rodrigues Rocha,Celeste Ressureição Madureira Pato 

Impresso em: 23-01-2018 16:25:11

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Destinatários (não-alunos) da atividade
Vila,Maria de Fatima Gonçalves
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Receção aos alunos

Categoria/Modalidade
Convívio/Comemoração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•Na sala de aula:
        - Diálogo com os alunos, acerca da importância da escola nas suas vidas;
                - Jogo para a apresentação (trabalhar a auto estima):
                      O aluno canta: “ sou eu (nome), que vim para ficar, sou eu (nome), que vim participar”;
- Propor a criação coletiva de uma história, incluindo o nome de todos os alunos (participantes). Quando o nome de um 
aluno for pronunciado, este levanta-se, faz um gesto, fala um pouco de si e senta-se de novo;
- Abraçar amigos:
       Colocar uma música com o volume baixinho. O professor diz: abraços de 3,de 4, de 5 ou de todos os alunos…
- Com o grupo em círculo, o 1º começa uma frase, por exemplo: Durante as minhas férias fui para a praia…; o 2º - 
quando estive na praia fui passear de barco…, 3º - quando estive no barco, fui…
•Lanche;
•Visualização de um pequeno filme “HD | Episódio 38 - A escola da Emília | Sitio do Picapau Amarelo (09/11/13)”, com 
direito a pipocas;
•Entoação de músicas, “Panda vai à escola – ABC Rock; e os Números”;
•Decoração (pinturas e origamis) de um placard de boas vindas.

Objetivos: 

•Dar as boas-vindas aos alunos e em especial aos do 1º ano;
•Promover a integração dos novos alunos;
•Valorizar a escola como um espaço que deve ser respeitado por todos;
•Criar laços de afectividade entre os vários elementos.

Objetivos específicos da atividade: 

•Mensagem de boas vindas;
• Recepção aos alunos na respetiva sala de aula;
•Visitar com os novos alunos os diferentes espaços da escola; 
•Diálogo com os alunos, acerca da importância da escola nas suas vidas;
•Interação entre professores e alunos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  B -  
Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta 
formativa diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa 
diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da 
informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, 
digital, estatística…),AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o 
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Objetivos do Projeto Educativo (PE)
trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 
2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ângela Susana Branco Valdemar Pedro,Cecilia do Céu Raro Rodrigues Rocha,Celeste Ressureição Madureira Pato 
Vila,Maria de Fatima Gonçalves

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
setembro

Data de realização
14-09-2017 das 09:15 às 17:30

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Escola e pais/Encarregados de Educação

Recursos e materiais necessários
Recursos materiais existentes: computador; quadro multimédia; rádio.
Recursos materiais a adquirir: lanche; papel de cenário; tintas; pincéis; papel de lustro de várias cores ; tesoura; cola, 
entre outros…

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
25

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º

Turmas
1.º - T 2 B Morais

Alunos
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Alunos

Escolas
Escola Básica de Morais, Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
Ângela Susana Branco Valdemar Pedro,Cecilia do Céu Raro Rodrigues Rocha,Celeste Ressureição Madureira Pato 
Vila,Maria de Fatima Gonçalves
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Dia Internacional do Idoso

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos do Curso profissional de saúde vão realizar uma atividade com os idosos do lar "Amizade e Abrigo" em 
Castelãos Macedo de Cavaleiros.
Comemoração do dia internacional do idoso.
Encontro intergeracional.
Proporcionar aos alunos do 10º F o primeiro contacto com o ambiente de trabalho.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar 
a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação 
pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada 
que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê 
resposta às necessidades dos alunos;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono 
escolar;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o 
sentido de responsabilidade;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 
3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho 
colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com tolerância ao erro por parte de 
todos os agentes educativos;,AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da partilha de 
informação, experiências e saberes, com tolerância ao erro por parte de todos os agentes educativos;,AP 5 Promoção e 
valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Maria Helena Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização
02-10-2017 das 14:00 às 18:00
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Transporte para 30 alunos e duas docentes.

Público-alvo
Alunos,Encarregados de educação/Comunidade

Número previsto de participantes
32

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Celebração do Dia Internacional do Idoso

Categoria/Modalidade
Convívio/Comemoração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
No dia 2 de outubro,  os alunos das turmas D e F de  12º  e 10ºAno, do Curso Técnico Auxiliar de Saúde, realizarão 
uma visita ao Lar de Castelãos, integrada no âmbito do módulo de Saúde, com o objetivo de conhecerem as instalações 
disponibilizadas e concretizarem um encontro intergeracional.
Será oferecido um postal a cada idoso, fazendo referência à celebração do seu dia e realizada sessão de make up às 
idosas do lar.

Objetivos:
- Favorecer o desenvolvimento integral dos alunos em ligação com o seu contexto sócio-cultural;
- Fomentar o gosto dos alunos em contactar com indivíduos idosos;
- Dar a conhecer aos alunos ao longo do seu processo de formação, as implicações e benefícios de uma participação 
regular nas atividades propostas no âmbito do Curso de Saúde e compreender a sua contribuição;
- Estreitar as relações entre os vários elementos da comunidade escolar (turma de 12º e de 10º ano);
- Consolidar conhecimentos da área da geriatria;
- Promover o contacto direto com as instituições (Santa Casa da Misericórdia);
- Sensibilizar para a importância de vivências coletivas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  B -  
Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação 
pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a 
articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê 
resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta 
às necessidades dos alunos;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono 
escolar;,AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e 
indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os 
organismos locais;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Maria Helena Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
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Mês de realização
outubro

Data de realização
02-10-2017 das 14:00 às 17:30

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Cartolinas para a realização de postais;
Transporte local para a deslocação dos alunos.

Público-alvo
Outro

Número previsto de participantes
35

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento Ciências Experimentais

Nome da atividade
Dia Mundial da alimentalão

Categoria/Modalidade
Concurso

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Noâmbito da comemoração do dia Mundial da alimentação, no bar da escola (polo2) os alunos terão à disposição de 
uma lista com os alimentos que podem adquirir. O consumo desse alimentos será  controlado por senhas apropriadas. 
Por cada alimento saudável consumido, o aluno recebe uma senha que deverá preencher e colocar numa caixa, No 
final do concurso o vencedor receberá um prémio.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que promovam a cidadania 
(solidariedade, educação para a saúde, educação ambiental, empreendedorismo, as literacias).,AP 4 Promoção de 
hábitos de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Maria Helena Mesquita F.Pinto Pires,Mónica Catarina Lino Pacheco Barreleiro

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização
16-10-2017 das 00:00 às 23:59,17-10-2017 das 00:00 às 23:59,18-10-2017 das 00:00 às 23:59,19-10-2017 das 00:00 
às 23:59,20-10-2017 das 00:00 às 23:59

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
370

Anos de escolaridade
3.º,4.º,5.º,6.º

Turmas
3.º - 3º A,3.º - 3º B,3.º - 3º C,4.º - 4º A,4.º - 4º B,4.º - 4º C,4.º - 4º D,4.º - 4º E,4.º - T 1 A Morais,5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - 
D,5.º - E,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Dia da Alimentação

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Envolver os alunos na confecção da sua própria alimentação 
Consciencializar as crianças para uma alimentação saudável

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Alice da Conceição Pires Imbana,Paula Alexandra Silvestre Neiva Trovisco,Susana Cristina Oliveira Silva Justo

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização
16-10-2017 das 00:00 às 23:59

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Impresso em: 23-01-2018 16:25:11

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Recursos e materiais necessários
Recursos Humanos
Frutas

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
69

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Ano Internacional do Turismo Sustentável - Dia Mundial da Alimentação

Categoria/Modalidade
Convívio/Comemoração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•Confeção de espetadinhas de fruta biológica e de uma sopa de legumes biológicos;
•Visualização e exploração de uma história “O Tomás já não cabe nos calções”;
•Visionamento de PowerPoint onde se lembraram as regras para uma alimentação saudável, com base na roda dos 
alimentos;
•Construção de um puzzle – Roda dos Alimentos; 
•Canção “A Roda dos Alimentos”;
•Registos das atividades;
•Elaboração de trabalhos alusivos ao dia “Mundial da Alimentação”.

Objetivos: 

•Dinamizar o ano internacional do turismo sustentável (utilização de frutos, de legumes e de azeite biológico da nossa 
região/aldeia de Morais e arredores);
•Melhorar o estado de saúde da população escolar;
•Dinamizar projetos promotores de hábitos de vida saudável;
•Contribuir para a alteração de comportamentos de risco (pouco saudáveis).

Objetivos específicos da atividade: 

•Comemorar o ano internacional do turismo sustentável, através do “Dia Mundial da Alimentação”;
•Compreender a importância e necessidade de uma alimentação biológica, saudável e equilibrada;
•Reconhecer a importância dos alimentos biológicos e da Roda dos Alimentos;
•Estimular a criação de bons hábitos alimentares;
•Dar a conhecer as principais regras de higiene alimentar;
•Proporcionar aos alunos momentos lúdicos mas ao mesmo tempo instrutivos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  B -  
Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação 
pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a 
articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê 
resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta 
às necessidades dos alunos;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, 
estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 2 - Obj 
B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de 
responsabilidade;,AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável,AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento 
sustentável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 5 Promoção e 
valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo
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Objetivos do Projeto Educativo (PE)

Dinamizadores da atividade
Ângela Susana Branco Valdemar Pedro,Cecilia do Céu Raro Rodrigues Rocha,Celeste Ressureição Madureira Pato 
Vila,Filomena de Fátima Xavier Martins,Maria de Fatima Gonçalves

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização
16-10-2017 das 09:15 às 12:55

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Escola; Pais/Encarregados de Educação

Recursos e materiais necessários
Recursos materiais existentes: material de desgaste, computador
Recursos materiais a adquirir:
Fruta, legumes e azeite biológico; paus de espetadas e utensílios de cozinha (facas, tabuleiros, fogão, panela, entre 
outros, …); e Puzzle da Roda dos Alimentos.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
37

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º,P5

Turmas
1.º - T 2 B Morais,4.º - T 1 A Morais,P5 - Morais

Alunos

Escolas
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Escolas
EB1/JI Morais

Destinatários (não-alunos) da atividade
Ângela Susana Branco Valdemar Pedro,Cecilia do Céu Raro Rodrigues Rocha,Celeste Ressureição Madureira Pato 
Vila,Filomena de Fátima Xavier Martins,Maria de Fatima Gonçalves
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação

Categoria/Modalidade
Convívio/Comemoração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•Divulgar os projetos e outras atividades a toda a comunidade. 
•Dinamizar projetos promotores de hábitos de vida saudável.
•Melhorar o estado de saúde da população escolar.
•Contribuir para a alteração de comportamentos pouco saudáveis.
Descrição sumária da atividade:
Esta atividade consiste na realização, pelos alunos dos cursos Profissionais de Restaurante/Bar, de várias atividades 
relacionadas com a promoção de hábitos saudáveis relacionados com a alimentação. 
Os alunos do curso de restauração irão preparar e confeccionar, batidos, espetada de fruta, e lanches saudáveis que 
irão ser distribuídos durante o dia. Serão distribuídos panfletos de sensibilização para aquisição de hábitos de 
alimentação saudáveis. Serão realizados jogos (Kahoot), de sensibilização para uma alimentação saudável. Nesta 
atividade irão participar ainda os alunos do CEF de Empregado de Restaurante/Bar, acompanhados pelos docentes da 
componente técnica.
A atividade será articulada com os cursos Profissionais de Auxiliar de Saúde.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj B - Valorizar 
o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 
Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, 
valorização do trabalho),AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 5 
Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Bruno Márcio Couto Almeida Rodrigues,Maria Adelaide Machado Lopes,Maria Helena 
Pires Pinto Mofreita,Maria José Rodrigues Frade Falcão

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização
16-10-2017 das 10:00 às 17:00

Impresso em: 23-01-2018 16:25:12

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
POCH

Recursos e materiais necessários
Ananás enlatado – 20 latas
Iogurte Natural – 10 L
Flocos de aveia – 2kg 
Miolo de nozes – 2kg
Gelatina em pó – sabor morango 10 pacotes
Gelatina em pó – sabor ananás 10 pacotes
Gelatina em pó – sabor pêssego 10 pacotes
Gelatina em pó – sabor tuti-fruti 10 pacotes
1000 colheres de sopa descartáveis

Mesas, Cadeiras e PC com projetor

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
35

Anos de escolaridade
1.º CEF 2,11.º

Turmas
11.º - E

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação

Categoria/Modalidade
Convívio/Comemoração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•Divulgar os projetos e outras atividades a toda a comunidade.
•Dinamizar projetos promotores de hábitos de vida saudável.
•Melhorar o estado de saúde da população escolar.
•Contribuir para a alteração de comportamentos pouco saudáveis.
Descrição sumária da atividade:
Esta atividade consiste na realização, pelos alunos dos cursos Profissionais de Restaurante/Bar, de várias atividades
relacionadas com a promoção de hábitos saudáveis relacionados com a alimentação.
Os alunos do curso de restauração irão preparar e confeccionar, batidos, espetada de fruta, e lanches saudáveis que
irão ser distribuídos durante o dia. Serão distribuídos panfletos de sensibilização para aquisição de hábitos de
alimentação saudáveis. Serão realizados jogos (Kahoot), de sensibilização para uma alimentação saudável. Nesta
atividade irão participar ainda os alunos do CEF de Empregado de Restaurante/Bar, acompanhados pelos docentes da
componente técnica.
A atividade será articulada com os cursos Profissionais de Auxiliar de Saúde.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 
Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 4 
Promoção de hábitos de vida saudável,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Bruno Márcio Couto Almeida Rodrigues,Maria Adelaide Machado Lopes,Maria Helena 
Pires Pinto Mofreita,Maria José Rodrigues Frade Falcão

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização
16-10-2017 das 14:00 às 18:00
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
POCH

Recursos e materiais necessários
Ananás enlatado – 20 latas
Iogurte Natural – 10 L
Flocos de aveia – 2kg
Miolo de nozes – 2kg
Gelatina em pó – sabor morango 10 pacotes
Gelatina em pó – sabor ananás 10 pacotes
Gelatina em pó – sabor pêssego 10 pacotes
Gelatina em pó – sabor tuti-fruti 10 pacotes
1000 colheres de sopa descartáveis
Frutas - Liquidificador - Copos - Consumíveis de Higiene e Limpeza
Mesas, Cadeiras e PC com projetor

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
35

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação

Categoria/Modalidade
Conferência/Palestra/Debate

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A atividade consistirá na apresentação de evidências atuais sobre alimentação saudável aos alunos de PIEF, com 
recurso ao Power Point. Posteriormente, será realizada a construção de uma roda dos alimentos pelos alunos de 12º D 
e PIEF.

Objetivos:
- Sensibilizar uma amostra da comunidade escolar, de hábitos alimentares saudáveis;
- Promover comportamentos saudáveis em relação à alimentação;
- Contribuir para o sucesso escolar, através da promoção da literacia em saúde, centrada na temática da alimentação 
saudável;
- Proporcionar a articulação pedagógica entre turmas de Cursos Profissionais e PIEF.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação 
curricular vertical e horizontal;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido 
de responsabilidade;,AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que promovam a cidadania (solidariedade, educação para a 
saúde, educação ambiental, empreendedorismo, as literacias).,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 4 
Promoção de hábitos de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Fernando Manuel Fontes Contins

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização
17-10-2017 das 08:30 às 10:20

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes
20

Anos de escolaridade
12.º,9.º

Turmas
9.º - PIEF T A

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade

Impresso em: 23-01-2018 16:25:12

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Expressões

Nome da atividade
Mega-Sprinter

Categoria/Modalidade
Atividade desportiva

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•Proporcionar o acesso à prática desportiva de qualidade, contribuindo para a promoção do sucesso escolar dos alunos, 
dos 
estilos de vida saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania ativa. 
•Esclarecimento síntese do regulamento técnico de cada prova: salto em comprimento e corridas de resistência (1km) e 
velocidade (Sprint 40m). 
•A organização encarrega-se de registar os resultados verificados em cada escalão/sexo, bem como o videograma e/ou 
fotografias dos momentos mais significativos da prova. 
•Aos três primeiros classificados de cada escalão/sexo serão atribuídos certificados. 
•As fotografias e/ou vídeo serão exibidos, posteriormente, em local próprio.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj A - Prevenir o 
abandono escolar;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de 
responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho 
colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os 
organismos locais;,AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que promovam a cidadania (solidariedade, educação para a 
saúde, educação ambiental, empreendedorismo, as literacias).,AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que promovam a 
cidadania (solidariedade, educação para a saúde, educação ambiental, empreendedorismo, as literacias).,AP 4 
Promoção de hábitos de vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 5 Promoção e valorização do 
trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Cláudia Bom Pires Crisóstomo,António Augusto Lopes Fernandes,António Heitor Calejo Pereira,Carlos Manuel 
Morais Moura,Jacinta de Los Angeles Fernandes Batista Ferreira,José Carlos Moreira dos Santos Borba,Maria Alice 
Martins Quintanilha Mantas,Nataly Gonçalves Rodrigues,Nelson Eugénio Maia Ribeiro,Olavo Americo Massa

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização
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Data de realização
18-10-2017 das 14:00 às 18:00

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Desporto Escolar

Recursos e materiais necessários
Transporte e certificados.

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
150

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Saída de campo. Atividades práticas na residencial sénior Amizade e Abrigo

Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos irão ter contacto direto com os utentes desta residencial ao longo do ano letivo.
Este contacto irá permitir aos alunos um enriquecimento de saberes práticos, permitindo a aplicação de conhecimentos 
e competências durante o período de realização dos módulos teóricos, permitindo em tempo real a interligação entre 
teórico e prático.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;,AP 2 - Obj B - Valorizar o 
trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os 
organismos locais;

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Maria Helena Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização
27-10-2017 das 13:20 às 23:59

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Transporte Macedo de Cavaleiros _ Castelãos e vice versa

Público-alvo
Alunos,Outro

Número previsto de participantes
30

Anos de escolaridade
10.º,12.º

Turmas
10.º - F,12.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Saída de campo - Práticas Profissionais de Saúde

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita à Residencial Sénior Amizade e Abrigo - Castelãos.
Este encontro intergeracional, prevê que os alunos de 12ºD realizem atividades específicas do curso técnico auxiliar de 
saúde, prestando cuidados básicos aos utentes na residência. 
Objetivos:
- Promover encontros intergeracionais;
- Prestar cuidados básicos a nível da alimentação aos idosos;
- Realizar atividades promotoras do envelhecimento ativo;
- Proporcionar interacção comunicativa intergeracional;
- Realizar estimulação cognitiva aos idosos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj B - Valorizar 
o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 3 - 
Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho 
colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 
Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Maria Helena Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização
27-10-2017 das 14:00 às 18:00

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Outro

Número previsto de participantes
30

Anos de escolaridade
10.º,12.º

Turmas
10.º - F

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Dia Aberto da saúde na escola.

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos do curso TAS irão realizar rastreios de doenças como: Diabetes, Hipertensão arterial, Doença pulmonar; irão 
calcular IMC. Sensibilização sobre as consequências dos maus hábitos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;,AP 4 Promoção de hábitos 
de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Maria Helena Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização
30-10-2017 das 08:30 às 18:00

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,12.º

Turmas
10.º - F,12.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Halloween 

Categoria/Modalidade
Convívio/Comemoração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•Decoração de uma árvore com motivos do “Halloween” (Teias de arranha, arranhas e abóboras, morcegos, fantasmas, 
…. em feltro);
•Transformação de abóboras em cabeiras;
•Visualização e exploração da história “Desculpa… Por acaso és uma bruxa?”;
•Explicação da história da origem do “ Halloween”, da tradição e dos costumes desta festividade;
•Desenhos alusivos ao tema;
•Estudo do vocabulário inerente à temática em foco;
•Experienciar o “ Trick or Treat” “ Doçura ou Travessura” acompanhado da música do “ Halloween” no seio escolar.

Objetivos:

•Melhorar os canais de comunicação existentes;
•Promover o trabalho colaborativo;
•Promover/otimizar a articulação entre os docentes das AEC`s de Expressão Plástica e de Inglês do 1º ciclo do Ensino 
Básico;

Objetivos específicos da atividade: 

•Partilhar e tomar conhecimento de algumas tradições e costumes tipicamente inglesas realizados no dia 31 de outubro, 
não só no Reino Unido, Irlanda e Estados Unidos, como também no nosso país;
•Vivenciar algumas tradições e adquirir conhecimento de alguns vocábulos alusivos a esta data festiva.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  B -  
Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta 
formativa diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa 
diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da 
informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, 
digital, estatística…),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  
(violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 
Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ângela Susana Branco Valdemar Pedro,Cecilia do Céu Raro Rodrigues Rocha,Celeste Ressureição Madureira Pato 
Vila,Maria de Fatima Gonçalves
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Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização
31-10-2017 das 09:15 às 12:55

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Escola; Pais/Encarregados de Educação

Recursos e materiais necessários
Recursos materiais existentes: Árvore; Computador; material de desgaste.

Recursos materiais a adquirir:
Motivos de decoração do “Halloween” (abóboras, fantasmas, morcegos em feltro e algodão com arranhas); Abóboras e 
velas; Desenhos alusivos ao tema.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
25

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º

Turmas
1.º - T 2 B Morais,4.º - T 1 A Morais

Alunos

Escolas
Escola Básica de Morais, Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
Ângela Susana Branco Valdemar Pedro,Cecilia do Céu Raro Rodrigues Rocha,Celeste Ressureição Madureira Pato 
Vila,Maria de Fatima Gonçalves
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Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
" Dia Mundial da Poupança"

Categoria/Modalidade
Atividade desportiva

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•Sensibilizar os alunos para a importância do saber poupar.
•Motivar os alunos para poupar moedas de valor mais baixo com a finalidade de ajudar uma instituição. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Elisabete Lurdes Lobo Silva,Felisbina Maria Pires,Fernanda Sofia Serra Lameiras,Lidia de Jesus Afonso,Maria Goreti 
Fontes Lino Eugénio,Maria Manuela Ferreira Brás Gonçalves,Maria Prudência Lourenço Rodrigues,Maria Raquel 
Cordeiro Moreno,Olimpia Alexandra Ventura Veiga de Melo,Sandra Cristina Marranas Dias

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Recursos humanos, materiais recicláveis.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Outro

Número previsto de participantes
101

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4º A,4.º - 4º B,4.º - 4º C,4.º - 4º D

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Visita ao Lar "Amizade de Abrigo" Castelãos

Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita dos alunos do 9º CEF - Curso: Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade ao Lar de Castelão para que os 
alunos contactem com a realidade que se vive nestas instituições.
Interação com outras gerações. Contacto dos alunos com o um dos  tipos de utentes a quem , futuramente, poderão 
prestar cuidados.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 2 - Obj 
B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização 
do trabalho),AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 4 - Obj A - 
Desenvolver projetos que promovam a cidadania (solidariedade, educação para a saúde, educação ambiental, 
empreendedorismo, as literacias).,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Maria de Lurdes Morais Benigno

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
Maria de Lurdes Morais Benigno
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Dia da Alimentação

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Objetivos específicos da atividade: 
•Comemorar o Dia Mundial da Alimentação;
•Compreender a importância e necessidade de uma alimentação saudável e equilibrada;
•Reconhecer a importância da Roda dos Alimentos;
•Estimular a criação de bons hábitos alimentares;
•Dar a conhecer as principais regras de higiene alimentar;
•Proporcionar aos alunos momentos lúdicos mas ao mesmo tempo instrutivos.

•Descrição sumária da atividade: 
•Confeção de uma salada de fruta;
•Visionamento de PowerPoint onde se lembraram as regras para uma alimentação saudável, com base na roda dos 
alimentos;
•Construção de um puzzle – Roda dos Alimentos; 
•Elaboração de trabalhos alusivos ao dia mundial da alimentação.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Cabral Dias,Helena Jesus Vaz Monteiro,José Paulo Martins,Maria Beatriz Costa Miguel Cordeiro,Natalia 
Augusta Borges Salsas

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Material de desgaste, computador 

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

Número previsto de participantes
66

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1º A,1.º - 1º B,1.º - 1º C

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
Ana Maria Cabral Dias,Helena Jesus Vaz Monteiro,José Paulo Martins,Maria Beatriz Costa Miguel Cordeiro,Natalia 
Augusta Borges Salsas
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Integração das bibliotecas no Projeto Educativo, no Regulamento Interno e no Plano Anual de Atividades do 
agrupamento.

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Integrar a missão e objetivos da BE nos documentos estruturantes do Agrupamento.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj C - Melhorar 
a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Nelson Manuel Santos Barradas

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
dezembro,novembro,outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento da Educação Pré-Escolar

Nome da atividade
"Saladas coloridas"- (dia da alimentação)

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Confeção de salada de legumes variados para partilhar entre as salas participantes e canção mimada acerca da 
alimentação.  Promover hábitos alimentares saudáveis, conhecer os alimentos saudáveis; estimular a criatividade na 
confeção de saladas; permitir aos alunos descobrir novos sabores, texturas e aparências; fomentar a articulação 
privilegiada entre os dois Ciclos (Pré Escolar e 1º CEB).

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj C - Melhorar 
a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 2-  Obj C - Estimular uma maior participação 
dos encarregados de educação no plano de ação da escola com vista à criação de um bom ambiente de 
aprendizagem;,AP 2-  Obj C - Estimular uma maior participação dos encarregados de educação no plano de ação da 
escola com vista à criação de um bom ambiente de aprendizagem;,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 4 
Promoção de hábitos de vida saudável,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e 
valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Eufrásia Maria Moreira Espinheira,Filomena da Conceição Marçal Machado,Imperatriz da Assunção dos Santos Martins 
Pires,Lucília Vilarinho Pires,Maria Benedita Pires Torres Justo,Maria da Graça Dias Rodrigues

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)
0

Fonte de financiamento
0

Recursos e materiais necessários
Legumes variados, ovos cozidos, diferentes tipos de queijo, sementes variadas, frutos secos, frutas variadas, taças, 
pratos de plastico, talheres, sal, azeite, vinagre.

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

Número previsto de participantes
176

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Disponibilização do catálogo em linha (sítio web das bibliotecas).

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Permitir um melhor acesso aos fundos documentais das BE do Agrupamento.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…)

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Nelson Manuel Santos Barradas

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Recursos e materiais necessários
Computadores.

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

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Comemoração do dia da alimentação saudável.

Categoria/Modalidade
Convívio/Comemoração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Realização de um Paddy paper, com vários jogos sobre alimentação, sensibilização sobre a transmissão de 
microrganismos e suas consequências no dia a dia. Entrega de diploma á equipa que conseguir reunir maior pontuação 
durante a realização dos jogos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;,AP 2 - Obj B - Valorizar o 
trabalho e o sentido de responsabilidade;

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Maria Helena Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
30

Anos de escolaridade
10.º,12.º

Turmas
10.º - F,12.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Dia Mundial da Alimentação

Categoria/Modalidade
Projeto de educação para a saúde (PES)

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Envolver os alunos na confeção da sua própria alimentação
Consciencializar as crianças para uma alimentação saudável 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Maria Celeste Correia Cruz Patricio

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Recursos e materiais necessários
Fruta biológica e gelatina

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

Número previsto de participantes
19

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica de Chacim, Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Dia Mundial da alimentação.

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Confecionar  espetadas de fruta.
Elaboração de um cartaz coletivo alusivo ao tema. 
Conhecer a importância de uma alimentação saudável.
Conhecer normas de higiene alimentar.
Promoção de hábitos de vida saudável
Fomentar a articulação privilegiada entre os dois Ciclos (Pré Escolar e 1º CEB)

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de 
responsabilidade;,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 5 
Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Arminda Maria Uvaldo Venceslau Cabeceiro,Maria da Luz Cabral Dias Torres,Maria Filomena Fernandes Pires 
Mendonça Prada,Maria Goret Alves Morais Dias,Maria Margarida Henrique Rodrigues

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro,outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0

Custo/orçamento previsto (participantes)
0
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Castanhas.

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes
176

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica de Chacim, Macedo de Cavaleiros,Escola Básica de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
CPCJ

Nome da atividade
Comemoração do mês de Abril- Mês da Prevenção contra os maus tratos a crianças e jovens -Atelier de pintura

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A atividade decorrerá durante o 1º período através da criação de um atelier de pintura subordinado a temáticas 
relacionadas com a prevenção dos maus tratos em colaboração com professores e alunos do 1º ciclo. Com os  
trabalhos realizados far-se- à uma exposição no mês de abril.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, 
respeito, valorização do trabalho)

Dinamizadores da atividade
Maria Assunçao Gemelgo Correia

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
abril,dezembro,fevereiro,janeiro,março,novembro,outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Línguas

Nome da atividade
Día de los Muertos

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os jovens do sétimo e oitavo ano irão ser convidados a pintar caveiras, que serão depois apresentadas numa 
exposição, juntamente com trabalhos de pesquisa realizados pelos discentes dos nono, décimo e décimo-primeiro anos. 
Além disso, durante o dia dois de novembro, será apresentado no auditório o filme de animação “El libro de la vida”, 
referente a esta data festiva. Objetivos a cumprir: promover a transdisciplinariedade, dar a conhecer a cultura españhol, 
promover a aceitação perante o outros. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: 
da informação, financeira, digital, estatística…),AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e 
valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Eduardo António Ferreira Teixeira,Sandra Cristina Fernandes Gomes Correia

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização
02-11-2017 das 09:00 às 17:00

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
cartolinas, lápis e marcadores, cola, folhas, auditório

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
250

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Nome da atividade
Visita de estudo ao Arquivo Distrital de Bragança

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Objetivos - proporcionar a alunos do ensino secundário o contacto com fontes históricas, base para a construção do  
conhecimento histórico;
respeito pelo património;

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação 
curricular vertical e horizontal;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, 
estatística…),AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho 
colaborativo em parceria com os organismos locais;

Dinamizadores da atividade
Maria Herminia Morais Mesquita,Maria Margarida Horta S.Rodrigues

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização
07-11-2017 das 08:30 às 13:00

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento
Escola

Recursos e materiais necessários
Camioneta para o transporte

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
60

Anos de escolaridade
10.º,11.º

Turmas
10.º - D,11.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Expressões

Nome da atividade
Corta-Mato

Categoria/Modalidade
Atividade desportiva

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•Proporcionar a todas as crianças e jovens, de ambos os sexos, uma experiência única de socialização; 
•Promover a modalidade no meio escolar, em sintonia com as finalidades e orientações do Desporto Escolar/ME; 
•Contribuir para o desenvolvimento integral e harmonioso das crianças em idade escolar; 
•Apurar os alunos, por escalões e sexo, para a participação no Corta-Mato Distrital.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj A - Prevenir o 
abandono escolar;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de 
responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 Cidadania  (violência e 
indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do 
trabalho),AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 3 - Obj A - 
Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que 
promovam a cidadania (solidariedade, educação para a saúde, educação ambiental, empreendedorismo, as 
literacias).,AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que promovam a cidadania (solidariedade, educação para a saúde, 
educação ambiental, empreendedorismo, as literacias).,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 4 Promoção de 
hábitos de vida saudável,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do 
trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Cláudia Bom Pires Crisóstomo,António Augusto Lopes Fernandes,António Heitor Calejo Pereira,Carlos Manuel 
Morais Moura,Jacinta de Los Angeles Fernandes Batista Ferreira,José Carlos Moreira dos Santos Borba,Maria Alice 
Martins Quintanilha Mantas,Nataly Gonçalves Rodrigues,Nelson Eugénio Maia Ribeiro,Olavo Americo Massa

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização
08-11-2017 das 08:30 às 13:00
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Desporto Escolar

Recursos e materiais necessários
Transporte e certificados.

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
200

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
S. Martinho

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Implementar hábitos de alimentação saudável
Enriquecer saberes, com a aprendizagem de novos contextos
Reconhecer a importância lúdica da época
Elaborar e partilhar materiais a utilizar nas atividades letivas 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 5 Promoção e valorização 
do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Alice da Conceição Pires Imbana,Paula Alexandra Silvestre Neiva Trovisco,Susana Cristina Oliveira Silva Justo

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização
10-11-2017 das 00:00 às 23:59

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Impresso em: 23-01-2018 16:25:13

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Papel, lápis de cor, computador e projetor.
Castanhas

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
69

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Ano Internacional do turismo sustentável - São Martinho

Categoria/Modalidade
Convívio/Comemoração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
NA PARTE DA MANHÃ: 
•Entoação de canções ensaiadas pelo professor de Música;
•Realização de jogos tradicionais orientados pelo professor de Expressão Corporal.
•E realização da tradicional fogueira - Magusto.

NA PARTE DA TARDE: 
•Visionamento de um PowerPoint, sobre a lenda de S. Martinho;
•Nas salas de aula:
- leitura, escrita, dramatizações, recortes, colagens, ilustrações; 
- pesquisa de provérbios e ditados populares; 

Objetivos: 

•Dinamizar o ano internacional do turismo sustentável (meio envolvente onde se realiza a atividade – Natureza Monte 
de Morais e castanhas – frutos biológicos);
•Melhorar os canais de comunicação existentes;
•Promover o trabalho colaborativo;
•Promover/otimizar a articulação entre os docentes do 1º Ciclo e Educadora e das AEC`s de Expressão, Múscal e 
Expressão Coproral.

Objetivos específicos da atividade: 

•Comemorar o ano internacional do turismo sustentável, através do “Dia de São Martinho”;
•Desenvolver e apreciar as tradições da nossa terra; 
•Conhecer lendas; 
•Desenvolver o espírito de solidariedade e partilha;
•Conhecer alguns jogos tradicionais; 
•Promover o intercâmbio entre alunos, professores e assistentes da ação educativa.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  B -  
Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta 
formativa diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa 
diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da 
informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, 
digital, estatística…),AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o 
trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 

Impresso em: 23-01-2018 16:25:13

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Objetivos do Projeto Educativo (PE)
2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento 
sustentável,AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável,AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que promovam 
a cidadania (solidariedade, educação para a saúde, educação ambiental, empreendedorismo, as literacias).,AP 4 - Obj 
A - Desenvolver projetos que promovam a cidadania (solidariedade, educação para a saúde, educação ambiental, 
empreendedorismo, as literacias).,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização 
do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ângela Susana Branco Valdemar Pedro,Cecilia do Céu Raro Rodrigues Rocha,Celeste Ressureição Madureira Pato 
Vila,Filomena de Fátima Xavier Martins,Maria de Fatima Gonçalves

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização
13-11-2017 das 09:15 às 17:30

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Pais/Encarregados de Educação

Recursos e materiais necessários
Recursos materiais existentes: Computador; material de desgaste.
Recursos materiais a adquirir: pacotes de leite, cordão, lenha, castanhas biológicas e sumos.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
37

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º,P5

Turmas
1.º - T 2 B Morais,4.º - T 1 A Morais,P5 - Morais

Alunos
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Alunos

Escolas
EB1/JI Morais

Destinatários (não-alunos) da atividade
Ângela Susana Branco Valdemar Pedro,Cecilia do Céu Raro Rodrigues Rocha,Celeste Ressureição Madureira Pato 
Vila,Filomena de Fátima Xavier Martins,Maria de Fatima Gonçalves

Impresso em: 23-01-2018 16:25:13

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Área Disciplinar/Projeto/Clube
Saúde Escolar

Nome da atividade
Encontro Intergeracional

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos

Visita de estudo à Residencia Sénior Amizade e Abrigo - Castelãos.
Este encontro intergeracional, prevê que os alunos de 12ºD realizem atividades específicas do curso técnico auxiliar de 
saúde, prestando cuidados básicos aos utentes na residência. 
Objetivos:
- Promover encontros intergeracionais;
- Prestar cuidados básicos a nível da alimentação aos idosos;
- Realizar atividades promotoras do envelhecimento ativo;

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 5 
Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Maria Helena Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização
24-11-2017 das 14:00 às 18:00

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Outro

Número previsto de participantes
30

Anos de escolaridade
10.º,12.º

Turmas
10.º - F,12.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Magusto.

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos

Melhorar a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal; ,AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho 
colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com tolerância ao erro por parte de 
todos os agentes educativos;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo
Objetivos específicos da atividade:  
Realização do tradicional magusto. Promover a socialização entre crianças do Polo1;
Valorizar as tradições locais.
Realização do magusto tradicional.
Elaboração de cartuchos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Arminda Maria Uvaldo Venceslau Cabeceiro,Maria da Luz Cabral Dias Torres,Maria Goret Alves Morais Dias,Maria 
Margarida Henrique Rodrigues

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
0

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Castanhas

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes
176

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
São Martinho

Categoria/Modalidade
Convívio/Comemoração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Objetivos específicos da atividade: 

•Desenvolver e apreciar as tradições da nossa terra; 
•Conhecer lendas; 
•Desenvolver o espírito de solidariedade e partilha;
 •Conhecer alguns jogos tradicionais; 
•Promover o intercâmbio entre alunos, professores.

Descrição sumária da atividade:
• Realização da tradicional fogueira – Magusto;
•Visionamento de um PowerPoint, sobre a lenda de S. Martinho;
• Dramatizações, recortes, colagens, ilustrações.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Cabral Dias,Helena Jesus Vaz Monteiro,José Paulo Martins,Maria Beatriz Costa Miguel Cordeiro,Natalia 
Augusta Borges Salsas

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

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

Número previsto de participantes
66

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1º A,1.º - 1º B,1.º - 1º C

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
Ana Maria Cabral Dias,Helena Jesus Vaz Monteiro,José Paulo Martins,Maria Beatriz Costa Miguel Cordeiro,Natalia 
Augusta Borges Salsas
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
SPO

Nome da atividade
Sessões de sensibilização para turmas 

Categoria/Modalidade
Conferência/Palestra/Debate

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O Serviço de Psicologia e Orientação disponibiliza sessões de sensibilização para turmas sobre vários temas, entre os 
quais: "Métodos de Estudo", "Saber Estar" (prevenção da violência e outros comportamentos desadequados), 
"Prevenção de consumos nocivos", bem como outros temas que sejam propostos pelos Professores das turmas de 
segundo e terceiro ciclos. 
Estas sessões têm como objetivos contribuir para o reforço dos valores de cidadania entre os alunos, sensibilizar para a 
autonomia no estudo e na formação de um plano de vida, bem como contribuir para decisões e comportamentos mais 
saudáveis e informados, promovendo o sucesso educativo e a formação pessoal dos alunos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj A - Prevenir o 
abandono escolar;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de 
responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 Cidadania  (violência e 
indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do 
trabalho),AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que promovam a cidadania (solidariedade, educação para a saúde, 
educação ambiental, empreendedorismo, as literacias).,AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que promovam a cidadania 
(solidariedade, educação para a saúde, educação ambiental, empreendedorismo, as literacias).,AP 4 Promoção de 
hábitos de vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Hugo Miguel Alves Carabineiro

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
dezembro,novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Aulas de Formação Complementar

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F,7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,7.º - F,8.º - 
A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º - PIEF T A

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento Ciências Experimentais

Nome da atividade
Comemoração do Dia da Floresta Autóctone. 

Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos irão participar na actividade de reflorestação em parceria com a Autarquia. Os alunos dos 8º e 10º anos irão 
plantar as árvores autóctones provenientes da sementeira no ano anterior e os alunos do 7º ano irão realizar a 
sementeira de bolotas para posterior plantação. Os alunos do curso de Restauração irão participar na realização de um 
lanche para os alunos e docentes participantes. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento 
sustentável,AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável,AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Carla Maria Marques de Freitas

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
100

Anos de escolaridade

Turmas
11.º - A,11.º - B,11.º - C,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Nome da atividade
Comemoração do Dia Internacional da Filosofia.

Categoria/Modalidade
Dia/Semana da escola/agrupamento

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Realização de diversas actividades em contexto de sala de aula, de acordo com a decisão de cada professor, que 
podem passar pela visualização de filmes ou documentários relativos à  Filosofia,  seguido de debate; exploração de um 
plano de aula prévio com posterior reflexão sobre o seu conteúdo; realização de fichas de trabalho que impliquem 
tomadas de posição sobre assuntos pertinentes para a filosofia.
Elaboração de cartazes alusivos ao Dia. Distribuição pela comunidade educativa de marcadores realizados pelos 
alunos.
Reconhecer  o  contributo  específico  da  Filosofia  para  o  desenvolvimento de um pensamento informado e crítico.
Assumir posições pessoais, rompendo com a indiferença.
Desenvolver  as  capacidades  de  comunicação e de diálogo.  

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: 
da informação, financeira, digital, estatística…),AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que promovam a cidadania 
(solidariedade, educação para a saúde, educação ambiental, empreendedorismo, as literacias).,AP 4 - Obj A - 
Desenvolver projetos que promovam a cidadania (solidariedade, educação para a saúde, educação ambiental, 
empreendedorismo, as literacias).

Dinamizadores da atividade
Antonio Alberto Moreno Vaz,Maria de Fatima Marcos

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,11.º

Turmas
10.º - A,10.º - B,10.º - C,10.º - D,11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,11.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
CPCJ

Nome da atividade
Dia Nacional do Pijama

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Através da iniciativa da Mundos de Vida, a CPCJ inscreve as turmas participantes e fará a distribuição de Kits 
educativos com vista celebração de um dia educativo e solidário.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, 
respeito, valorização do trabalho)

Dinamizadores da atividade
Maria Assunçao Gemelgo Correia

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento da Educação Pré-Escolar

Nome da atividade
"Magusto tradicional"

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Neste magusto participam os alunos do pré escolar e do 1º ciclo do Polo 1. Este será realizado no Polo1. Cada criança 
colabora com uma pequena quantidade de castanhas que serão assadas e distribuídas em cartuchos pelos alunos.
Promover o convívio entre a comunidade educativa; promover a socialização;  manter e valorizar a tradição; melhorar a 
articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal; valorizar as tradições locais.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj C - Melhorar 
a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo 
em parceria com os organismos locais;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos 
locais;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Eufrásia Maria Moreira Espinheira,Filomena da Conceição Marçal Machado,Imperatriz da Assunção dos Santos Martins 
Pires,Lucília Vilarinho Pires,Maria Benedita Pires Torres Justo,Maria da Graça Dias Rodrigues

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
0

Fonte de financiamento
0

Recursos e materiais necessários
Castanhas, papel.

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

Número previsto de participantes
176

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento da Educação Pré-Escolar

Nome da atividade
Núcleo Museológico do azeite "Solar dos Cortiços"

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos dos J.I de Travanca, Vale da Porca, Morais, Chacim e Podence irão realizar uma visita de estudo ao Núcleo 
Museológico "Solar dos Cortiços".
Adquirir conhecimentos sobre o processo de transformação da azeitona; identificar e reconhecer a importância dos 
recursos naturais; reconhecer o passado do meio local ; proporcionar aprendizagens significativas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 3 - Obj A - Estimular o 
trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;

Dinamizadores da atividade
Domitila Ascenção Guerra Alves,Filomena de Fátima Xavier Martins,Gracinda Afonso Pires,Isaura Maria Freire 
Ferreira,Maria Candida Crespo

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0

Custo/orçamento previsto (participantes)
0

Fonte de financiamento
0
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Transporte

Público-alvo
Alunos,Docentes,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
52

Anos de escolaridade

Turmas
P4 - Podence,P4 - Travanca,P5 - Chacim,P5 - Morais,P5 - Vale da Porca

Alunos

Escolas
Jardim de Infância de Lombo, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Morais, Macedo de Cavaleiros,Jardim de 
Infância de Podence, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Travanca, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância 
de Vale da Porca, Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento da Educação Pré-Escolar

Nome da atividade
"Magusto tradicional"

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Deslocação dos jardins de infância de: Travanca, Chacim, Vale da Porca , Morais e EB1 de Chacim para Podence 
(Largo da Sta Eufémia) onde se procederá á: observação de um souto de castanheiros; apanha de algumas castanhas; 
recolha de lenha e realização do tradicional magusto. Seguido de almoço no Jardim de Podence, convívio entre as 
crianças e visita à Casa  do Careto. Regresso aos respetivos jardins de infância.  
Promover a socialização entre crianças dos diferentes jardins;  observar um souto de castanheiros e experienciar a 
apanha das 
castanhas; realizar o tradicional magusto; visitar o Jardim de Infância de Podence e a Casa do Careto; manter e 
valorizar a tradição; promover/otimizar a articulação horizontal e vertical entre os docentes da educação pré-escolar que 
participam na atividade e EB de Chacim.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 3 - Obj A - Estimular o 
trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 
5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Domitila Ascenção Guerra Alves,Filomena de Fátima Xavier Martins,Gracinda Afonso Pires,Isaura Maria Freire 
Ferreira,Maria Candida Crespo

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
0

Fonte de financiamento
0

Recursos e materiais necessários
Transporte, lenha, castanhas, assadores, papel.

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

Número previsto de participantes
66

Anos de escolaridade

Turmas
1.º - T A Chacim

Alunos

Escolas
Escola Básica de Chacim, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Lombo, Macedo de Cavaleiros,Jardim de 
Infância de Morais, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Podence, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de 
Travanca, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Vale da Porca, Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Dia de S. Martinho , Magusto.

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Recolha de Lendas e provérbios  relacionadas com o S. Martinho. 
Realização de um magusto  em conjunto com o Jardim de infância.
Elaboração de um cartucho para as castanhas.
Entoar uma canção sobre as castanhas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 5 Promoção e valorização 
do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Maria Celeste Correia Cruz Patricio

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Castanhas
Audio
Cartolina
Lápis de cor
Computador.
Autocarro

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
66

Anos de escolaridade

Turmas
1.º - T A Chacim,P4 - Podence,P4 - Travanca,P5 - Chacim,P5 - Morais,P5 - Vale da Porca

Alunos

Escolas
Escola Básica de Chacim, Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Natal

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•Enriquecer saberes, com a aprendizagem de novos contextos
•Reconhecer a importância lúdica da época

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, 
respeito, valorização do trabalho)

Dinamizadores da atividade
Alice da Conceição Pires Imbana,Paula Alexandra Silvestre Neiva Trovisco,Susana Cristina Oliveira Silva Justo

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
dezembro

Data de realização
15-12-2017 das 00:00 às 23:59

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Recursos e materiais necessários
Recursos humanos, material de desgaste e meios informáticos.

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
69

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Expressões

Área Disciplinar/Projeto/Clube
Desporto Escolar

Nome da atividade
Basquetebol 3x3

Categoria/Modalidade
Atividade desportiva

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•Proporcionar a todas as crianças e jovens, de ambos os sexos, uma experiência única de socialização;
•Promover a modalidade no meio escolar, em sintonia com as finalidades e orientações do Desporto Escolar/ME;
•Apurar os alunos, por escalões e sexo, para a participação no projeto do DE de Basquetebol 3x3 em parceria com a 
FPB;
•Contribuir para o desenvolvimento integral e harmonioso das crianças em idade escolar.
•Promover o espírito de convívio e cooperação entre todos os membros da comunidade educativa.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 2 - Obj 
A - Prevenir o abandono escolar;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 Cidadania  
(violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que promovam a 
cidadania (solidariedade, educação para a saúde, educação ambiental, empreendedorismo, as literacias).,AP 4 
Promoção de hábitos de vida saudável,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Cláudia Bom Pires Crisóstomo,António Augusto Lopes Fernandes,António Heitor Calejo Pereira,Carlos Manuel 
Morais Moura,Jacinta de Los Angeles Fernandes Batista Ferreira,José Carlos Moreira dos Santos Borba,Maria Alice 
Martins Quintanilha Mantas,Nataly Gonçalves Rodrigues,Nelson Eugénio Maia Ribeiro,Olavo Americo Massa

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
dezembro

Data de realização
15-12-2017 das 08:30 às 13:00
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Custo/orçamento previsto (escola)
50

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Desporto Escolar

Recursos e materiais necessários
Certificados
Fotocópias

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
180

Anos de escolaridade
1.º CEF 2,1.º CEF 3,10.º,11.º,12.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas
1.º CEF 2 - T A,1.º CEF 3 - T B,10.º - A,10.º - B,10.º - C,10.º - D,10.º - E,10.º - F,11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,11.º - 
E,12.º - A,12.º - B,12.º - C,12.º - D,12.º - E,5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F,7.º 
- A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,7.º - F,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º - PIEF T A

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Diverte-te com moderação!

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Atividade desenvolvida no âmbito da componente tecnológica, em articulação com os diferentes departamentos e em 
parceria com três agentes locais (bares) a definir.
- Realizar educação para a saúde à comunidade escolar;
- Desenvolver competências e conhecimentos de literacia em saúde.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação 
curricular vertical e horizontal;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 4 Promoção de 
hábitos de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Bruno Márcio Couto Almeida Rodrigues,Maria Adelaide Machado Lopes,Maria Helena 
Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
dezembro

Data de realização
15-12-2017 das 14:00 às 18:00

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
30

Anos de escolaridade
10.º,12.º

Turmas
10.º - F,12.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Área Disciplinar/Projeto/Clube

Nome da atividade
Ceia de Natal

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Realização de Ceia de Natal:
Aplicar as técnicas de preparação e decoração dos vários serviços;
Preparar e executar a prestação de serviços volantes;
Preparação, confeção e serviço de iguarias e bebidas.
-Aperitivos;
-Entradas e sopa;
-Prato principal de peixe;
-Prato principal de Carne;
-Sobremesas;
-Digestivos.
Serviço de Bar.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 5 
Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Maria Adelaide Machado Lopes

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
dezembro

Data de realização
19-12-2017 das 10:00 às 23:59
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Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
POCH

Recursos e materiais necessários
Produtos alimentares e consumíveis descartáveis.
Transportes para os alunos.
Almoços para os alunos.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º CEF 2,11.º

Turmas
1.º CEF 2 - T A,11.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Área Disciplinar/Projeto/Clube

Nome da atividade
Ceia de Natal

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Realização da Ceia de Natal:
Aplicar as técnicas de preparação e decoração dos vários serviços;
Preparar e executar a prestação de serviços volantes;
Preparação, confeção e serviço de iguarias e bebidas.

Apertitos;
Entradas e sopa;
Prato principal de peixe;
Pato principal de carne;
Sobremesas;
Digestivos;
Serviço de Bar.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 5 
Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Bruno Márcio Couto Almeida Rodrigues

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
dezembro

Data de realização
19-12-2017 das 10:00 às 23:59
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Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
POCH

Recursos e materiais necessários
Produtos alimentares e consumíveis descartáveis.
Transportes e almoços para os alunos.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º CEF 2,12.º

Turmas
1.º CEF 2 - T A

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento da Educação Pré-Escolar

Nome da atividade
"Natal Mágico"

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Convívio e festa de Natal com a comunidade educativa do Polo 1.
Valorizar o empenho dos alunos em atividades conjuntas; promover o processo ensino-aprendizagem; revalorizar a 
escola enquanto ambiente educativo propiciador do desenvolvimento de atitudes e valores; valorizar a partilha e a 
solidariedade; fomentar a articulação privilegiada entre os dois Ciclos (Pré Escolar e 1º CEB); desenvolver a expressão 
e a criatividade; interagir com a comunidade educativa e social. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj C - Melhorar 
a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de 
responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho 
colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os 
organismos locais;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo

Dinamizadores da atividade
Eufrásia Maria Moreira Espinheira,Filomena da Conceição Marçal Machado,Imperatriz da Assunção dos Santos Martins 
Pires,Lucília Vilarinho Pires,Maria Benedita Pires Torres Justo,Maria da Graça Dias Rodrigues

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
dezembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0
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Custo/orçamento previsto (participantes)
0

Fonte de financiamento
0

Recursos e materiais necessários
Cartolinas, cola, papel metalizado, algodão, papel crepe, papel seda, papel de cenário, tintas, pincéis.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
176

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento Ciências Experimentais

Nome da atividade
Feira de rochas e minerais

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Exposição de matareis geológicos/minerais  
Melhorar o sucesso educativo. 
Melhorar os resultados internos e externos. 
Consolidar e ampliar conhecimentos no domínio da Biologia 10, 11 e 12 ano, com potenciais reflexos no desempenho 
nos exames nacionais, bem como, no domínio da Geologia 3.º Ciclo do Ensino Básico.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…)

Dinamizadores da atividade
Maria da Conceição Sampaio Gonçalves Xavier

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
dezembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Mesas para expor os materiais na sala de convívio dos alunos

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

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,7.º,8.º,9.º

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento Ciências Experimentais

Nome da atividade
Segurança e Prevenção rodoviária

Categoria/Modalidade
Conferência/Palestra/Debate

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A unidade de trânsito da GNR de Bragança proporcionará uma palestra  alusiva à temática dos   “Transportes: 
segurança e prevenção rodoviária, energia e ambiente”, durante a qual será abordada a relação entre velocidade, 
distância de segurança e distância e tempo de travagem; os perigos associados à condução sobre o efeito de drogas;o 
uso adequado de sistemas de proteção do condutor e de passageiros, etc. Nas proximidades dos acessos à escola irão 
decorrer algumas demonstrações práticas, tais como: utilização de radar, testes de alcoolemia, entre outras.
A atividade irá decorrer, sempre que possível, dentro do horário da turma nas disciplinas de Ciências Físico-Química e 
Ciên
cias Naturais. Os alunos serão acompanhados pelos professores das referidas disciplinas até ao local das atividades.
 Pretende-se com esta atividade dar a conhecer e prevenir algumas das principais causas dos acidentes rodoviários; 
consciencializar os alunos para para uma condução em segurança, respeitando os valores da velocidade previstos no 
código da estrada, promover o uso adequado dos sistemas de proteção do condutor e passageiros; alertar os alunos 
para consumos controlados de energia e poluição e contribuir para a alteração de comportamentos de risco.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, 
respeito, valorização do trabalho),AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos 
locais;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 4 Promoção de 
hábitos de vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Eugenia Maria Pinheiro Gonçalo,Pedro Jorge Lameirão Morais

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
dezembro

Data de realização
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Auditório da escola

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
125

Anos de escolaridade
9.º

Turmas
9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º - PIEF T A

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Expressões

Nome da atividade
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Elaboração de trabalhos  escritos relacionados com a temática da deficiência  por parte dos alunos  do Primeiro Ciclo, 
que posteriormente serão expostos.  No que concerne ao 2º Ciclo será feita uma pequena palestra com Informação 
pertinente sobre diferentes formas de barreiras e realização de atividades práticas em que os alunos podem 
experienciar dificuldades de ordem motora, funcional e comunicativa, por parte das terapeutas que trabalham na 
Unidade de Apoio à Multidificiência. Esta atividade também será realizada na Turma E do 2º ano.
Objetivos específicos da atividade: 
 - Promover a inclusão dos alunos com Necessidades Educativas Especiais;
 - Sensibilizar os alunos para a importância da inclusão;
 - Experienciar momentos de dificuldade e superar barreiras e obstáculos em diferentes contextos;
 - Reconhecer a igualdade de direitos; 
 - Contribuir para a formação pessoal de todos os alunos;
 - Valorizar e respeitar a diversidade humana;
 - Promover a criatividade escrita e plástica;
 - Promover o trabalho colaborativo;
 - Contribuir para o desenvolvimento da imaginação, da criatividade, e do gosto pelo trabalho colaborativo; 
 - Promover a disciplina, o respeito e as boas regras de conduta.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de 
responsabilidade;,AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência 
e indisciplina, respeito, valorização do trabalho)

Dinamizadores da atividade
Alfredo José Ramos Ruano,Ana Maria Garcia dos Santos Moreira,Ana Sofia Ribeiro Gonçalves,Isabel Maria Teixeira 
Rodrigues,Maria Adelaide dos Santos Lobo,Maria Adelaide Serra Carvalho,Maria Alexandra Gonçalves Subtil,Maria 
Beatriz da Silva Marques Mota,Maria Eduarda Sousa,Maria Filomena Fernandes Pires Mendonça Prada,Maria Irene 
Morgado Ribeiro,Maria Olinda Ferreira Lourenço Vaz,Paulo Agostinho Lourenco Dias,Paulo Alexandre Lima Mendonça 
Prada,Rogério Salvador Pereira Rodrigues,Silvia Maria Mecias dos Santos Saldanha Pombo

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
dezembro
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Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
600

Anos de escolaridade

Turmas
1.º - 1º A,1.º - 1º B,1.º - 1º C,1.º - T 2 B Morais,1.º - T A Chacim,2.º - 2º A,2.º - 2º B,2.º - 2º C,2.º - 2º D,2.º - 2º E,3.º - 3º 
A,3.º - 3º B,3.º - 3º C,4.º - 4º A,4.º - 4º B,4.º - 4º C,4.º - 4º D,4.º - 4º E,4.º - T 1 A Morais,5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - 
E,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros,Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Natal

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Comemoração  do Natal.
Convivio.
Valorizar o empenho dos alunos em atividades conjuntas de promoção do processo ensino-aprendizagem;
Revalorizar a escola enquanto ambiente educativo propiciador do desenvolvimento de atitudes e valores; 
Valorizar a partilha e a solidariedade;
Fomentar a articulação privilegiada entre os dois Ciclos (Pré Escolar e 1º CEB) e AEC’s;
 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho)

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, 
respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 5 - Obj 
A - Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com 
tolerância ao erro por parte de todos os agentes educativos;,AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e 
articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com tolerância ao erro por parte de todos os 
agentes educativos;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo

Dinamizadores da atividade
Arminda Maria Uvaldo Venceslau Cabeceiro,Maria da Luz Cabral Dias Torres,Maria Goret Alves Morais Dias,Maria 
Margarida Henrique Rodrigues

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
abril,dezembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (escola)
0

Custo/orçamento previsto (participantes)
0

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Papel metalizado, cartolina de várias cores, papel canelado de várias cores, algodão

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes
176

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
CPCJ

Nome da atividade
Ação de senbilização/ informação

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Sessões de sensibilização/ informação dinamizada por técnicos da CPCJ junto dos auxliares da ação educativa com 
vista a potenciar uma ação ajustada ao nível da aplicação da Lei de Proteção de Crianças e Jovens.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, 
respeito, valorização do trabalho)

Dinamizadores da atividade
Maria Assunçao Gemelgo Correia

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
março

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD Biologia 520

Nome da atividade
Saída de campo
Conhecer o serviço de esterilização do Hospital Terra Quente

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos irão ter oportunidade de entrar no serviço de esterilização do hospital terra quente e perceber o 
funcionamento e a dinâmica do serviço.   

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;

Dinamizadores da atividade
Maria Helena Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
transporte para 32 pessoas para Mirandela e regresso.

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,12.º

Turmas
10.º - F,12.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Comunicação no idoso

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Sensibilizar as colaboradoras para a importância da comunicação;
- Promover a literacia sobre a temática;
- Realizar dinâmicas motivacionais; 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em 
parceria com os organismos locais;,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Silvia Veigas Afonso Vieira

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Outro

Número previsto de participantes
15

Anos de escolaridade
12.º

Turmas
12.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Saída de campo.
Atividades do TAS

Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Execução de atividades práticas que permitam aos alunos contactar mais diretamente com os conteúdos de formação.
Participar nos posicionamentos dos utentes, atividades lúdicas com os utentes, auxilio na alimentação dos utentes.
Outras atividades que façam parte do curriculum teórico dos módulos realizados neste período.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e 
horizontal;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de 
responsabilidade;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 5 - Obj A - 
Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com tolerância 
ao erro por parte de todos os agentes educativos;

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Maria Helena Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Transporte

Público-alvo
Alunos,Encarregados de educação/Comunidade,Outro

Número previsto de participantes
32

Anos de escolaridade
10.º,12.º

Turmas
10.º - F,12.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Reuniões com os dirigentes da Associação de Pais para planear e realizar atividades em parceria.

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Realizar atividades conjuntas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2-  Obj C - Estimular uma maior participação dos encarregados de educação no plano de ação da escola com vista à 
criação de um bom ambiente de aprendizagem;,AP 2-  Obj C - Estimular uma maior participação dos encarregados de 
educação no plano de ação da escola com vista à criação de um bom ambiente de aprendizagem;,AP 5 Promoção e 
valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Nelson Manuel Santos Barradas

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Encarregados de educação/Comunidade

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD Biologia 520

Nome da atividade
Caminhada saudável.

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Saída do Polo 3 do agrupamento de escolas por volta das 15:30 horas.
Acompanhados pela GNR irá realizar-se uma caminhada de cerca de seis quilómetros com chegada ao jardim 1º de 
Maio.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Maria Helena Pires Pinto Mofreita,Silvia Veigas Afonso Vieira

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,12.º,9.º

Turmas
10.º - F,12.º - D,9.º - PIEF T A

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Criação de um plano de marketing da biblioteca que redefina a presença online da biblioteca, os recursos 
disponibilizados na Web e as formas de comunicação e interação.

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Divulgar atividades e recursos de aprendizagem disponibilizados pela BE.
Aumentar o número de utilizadores da BE.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…)

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Carla Maria Rocas Baltazar,Jorge Manuel Rodrigues Pires Guerra,Maria Alexandra Gonçalves 
Subtil,Maria Candida Crespo,Maria da Conceição Sampaio Gonçalves Xavier,Maria Filomena Mesquita,Maria Ines 
Falcao Barrios,Nelson Manuel Santos Barradas

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Recursos da BE.
Computador.
 Internet.
Office 365.

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

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
SPO

Nome da atividade
Exposição da oferta do Ensino Superior - Inspirar o Futuro

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Durante a manhã de dia 24 de outubro decorrerá, no espaço de convívio da Escola Sede, uma mostra da oferta 
universitária e politécnica existente, com apresentações por parte de diversas instituições de ensino superior, bem como 
uma sessão sobre os procedimentos de acesso ao ensino superior e workshops temáticas dinamizadas pela 
associação Inspirar o Futuro. 
Estas atividades pretendem aumentar a capacidade de reflexão, bem como o conhecimento dos alunos acerca das 
possibilidades de seguimento de estudos, de modo a aumentar as condições para a tomada de decisão consciente 
informada, bem como sensibilizar para a proatividade e para questões práticas relacionadas com o mercado de 
trabalho. Desta forma, este pretende ser um complemento à Orientação Vocacional e Profissional e um fator motivador 
para os alunos no estabelecimento de objetivos para as suas vidas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;

Dinamizadores da atividade
Hugo Miguel Alves Carabineiro

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Auditório, Salas, mesas para expositores na sala de convívio

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,9.º

Turmas
10.º - A,10.º - B,10.º - C,10.º - D,10.º - E,10.º - F,11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,11.º - E,12.º - A,12.º - B,12.º - C,12.º - 
D,12.º - E,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º - PIEF T A

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Comemoração do Mês Internacional da Biblioteca Escolar (iniciativa da IASL e da RBE)

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Sensibilizar a comunidade escolar e para a importância das Bibliotecas Escolares.
Estimular a frequência da BE.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  B -  
Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação 
pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a 
articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, 
digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 5 
Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Carla Maria Rocas Baltazar,Jorge Manuel Rodrigues Pires Guerra,Maria Alexandra Gonçalves 
Subtil,Maria Candida Crespo,Maria da Conceição Sampaio Gonçalves Xavier,Maria Filomena Mesquita,Maria Ines 
Falcao Barrios,Nelson Manuel Santos Barradas

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Impressões.
Recursos da BE.
Computadores.
Internet.

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

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Línguas

Nome da atividade
Día de Reyes

Categoria/Modalidade
Concurso

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Concurso inter – escolas que visa premiar as melhores cartas aos Reis magos e que inclui várias escolas do norte do 
país. Daremos igualmente um prémio à melhor missiva do nosso agrupamento e, no dia oito, simular-se-á uma 
“cabalgata de reyes” na nossa escola, dinamizada pelos  do curso profissional de restaurante-bar. Objectivos: 
Aprofundar o conhecimento da cultura de Espãna, dinamizar a criatividade e o trabalho colaborativo.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj D - 
Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 - Obj D - 
Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: 
da informação, financeira, digital, estatística…),AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 
- Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 
5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Eduardo António Ferreira Teixeira,Sandra Cristina Fernandes Gomes Correia

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
janeiro

Data de realização
08-01-2018 das 00:00 às 23:59

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
caixa de correio, guloseimas, disfarces

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
150

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Reis

Categoria/Modalidade
Convívio/Comemoração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•Memorização de uma canção alusiva à quadra dos reis, recolhida pelos alunos e selecionada pelo professor de 
Música; 
•Elaboração de alguns instrumentos musicais; 
•Elaboração de coroas de reis;
•Cantar os Reis pelas ruas de Morais;
•Atividades relacionadas com o tema, dentro da sala de aula;
•Registos das atividades.

Objetivos: 

•Melhorar os canais de comunicação existentes;
•Promover o trabalho colaborativo;
•Promover/otimizar a articulação entre os docentes das AEC`s de Expressão Musical e de Expressão Plástica.

Objetivos específicos da atividade: 

•Comemorar o “Dia de Reis”;
•Compreender e preservar tradições;
•Promover o convívio e a alegria.
•Reviver e preservar a tradição dos Reis;
•Desenvolver o sentido rítmico;
• Desenvolver o gosto pela música;
• Promover as relações de convívio entre a escola e a comunidade. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  B -  
Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta 
formativa diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa 
diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da 
informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, 
digital, estatística…),AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o 
trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 
2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ângela Susana Branco Valdemar Pedro,Cecilia do Céu Raro Rodrigues Rocha,Celeste Ressureição Madureira Pato 
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Dinamizadores da atividade
Vila,Filomena de Fátima Xavier Martins,Maria de Fatima Gonçalves

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
janeiro

Data de realização
08-01-2018 das 09:15 às 17:30

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Recursos materiais existentes: Alguns instrumentos musicais, cartolinas, lápis, borracha, lápis de cor e marcadores, 
tesouras e colas.
Recursos materiais a adquirir: diverso material para a elaboração de alguns instrumentos musicais.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
37

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º,P5

Turmas
1.º - T 2 B Morais,4.º - T 1 A Morais,P5 - Morais

Alunos

Escolas
EB1/JI Morais

Destinatários (não-alunos) da atividade
Ângela Susana Branco Valdemar Pedro,Cecilia do Céu Raro Rodrigues Rocha,Celeste Ressureição Madureira Pato 
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Destinatários (não-alunos) da atividade
Vila,Filomena de Fátima Xavier Martins,Maria de Fatima Gonçalves
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Área Disciplinar/Projeto/Clube
PIEF,Saúde Escolar

Nome da atividade
A importância da higiene para a saúde

Categoria/Modalidade
Conferência/Palestra/Debate

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A atividade consta de uma apresentação de um power point sobre a importância da higiene e a forma correta de a 
realizar. São realizadas questões orais para que os alunos reflitam sobre as suas práticas. 
Terá como principais objetivos:
- Adquirir conhecimentos sobre a importância da higiene corporal e oral;
- Entender as formas correta de como realizar higiene;
- Potenciar as alterações de comportamentos inadequados em relação à higiene;
- Promover a saúde dos alunos, prevenindo o aparecimento de doenças que emergem da falta de higiene.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 4 
Promoção de hábitos de vida saudável,AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da partilha 
de informação, experiências e saberes, com tolerância ao erro por parte de todos os agentes educativos;

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Veneranda Fátima Saraiva Leal Abrantes Pereira

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
janeiro

Data de realização
11-01-2018 das 14:15 às 16:00

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
20

Anos de escolaridade
12.º,9.º

Turmas
12.º - D,9.º - PIEF T A

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Encontro Intergeracional

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita de estudo à Residencia Sénior Amizade e Abrigo - Castelãos.
Este encontro intergeracional, prevê que os alunos de 12ºD realizem atividades específicas do curso técnico auxiliar de 
saúde, prestando cuidados básicos aos utentes na residência. 
Objetivos:
- Promover encontros intergeracionais;
- Prestar cuidados básicos a nível da alimentação aos idosos;
- Realizar atividades promotoras do envelhecimento ativo;

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 3 
- Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 5 Promoção e valorização do 
trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Maria Helena Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
janeiro

Data de realização
26-01-2018 das 14:00 às 18:00

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Outro

Número previsto de participantes
30

Anos de escolaridade
10.º,12.º

Turmas
10.º - F,12.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Área Disciplinar/Projeto/Clube
Saúde Escolar

Nome da atividade
Visita de estudo ao IPB - Escola Superior de Saúde

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A visita tem como principal objetivo a apresentação das estrtuturas físicas integrantes do IPB, em particular da Escola 
Superior de Saúde.
Além disso, será realizada uma apresentação aos alunos das ofertas formativas (na área da saúde) disponibilizadas 
pelo IPB e oferecido um livrete de consulta. 
Terá como finalidade o esclarecimento de possíveos dúvidas para os alunos que queiram ingressar posteriormente no 
ensino superior.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê 
resposta às necessidades dos alunos;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Maria Helena Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
janeiro

Data de realização
31-01-2018 das 13:30 às 18:00

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
30

Anos de escolaridade
10.º,12.º

Turmas
10.º - F,12.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Avaliada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Expressões

Nome da atividade
"Dia Mundial do Braille”

Categoria/Modalidade
Conferência/Palestra/Debate

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Sensibilização ao Braille. Apresentação de power point, onde será exposto o processo de escrita para invisuais. Da 
atividade consta uma parte prática, em que a docente Isabel Rodrigues elaborará um texto em Braille e fará a leitura do 
mesmo. 
Objetivos específicos da atividade:  
  - Reconhecer a igualdade de direitos; 
  - Contribuir para a formação pessoal de todos os alunos;
  - Promoção da visibilidade/realidade das pessoas portadoras de deficiência visual.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de 
responsabilidade;,AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência 
e indisciplina, respeito, valorização do trabalho)

Dinamizadores da atividade
Isabel Maria Teixeira Rodrigues,Paulo Alexandre Lima Mendonça Prada,Rogério Salvador Pereira Rodrigues

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
janeiro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
160

Anos de escolaridade

Turmas
3.º - 3º A,3.º - 3º B,3.º - 3º C,4.º - 4º A,4.º - 4º B,4.º - 4º C,4.º - 4º D,4.º - 4º E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento da Educação Pré-Escolar

Nome da atividade
"Vamos cantar os Reis"

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos do pré escolar do Polo 1  irão cantar os Reis  para todos os alunos do 1º ciclo do Polo 1.
Preservar os valores culturais de tradição oral da nossa terra; interagir com a comunidade educativa, sensibilizar os 
alunos para a importância das vivências coletivas; fomentar a articulação privilegiada entre os dois Ciclos (Pré Escolar e 
1º CEB).

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj C - Melhorar 
a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;

Dinamizadores da atividade
Eufrásia Maria Moreira Espinheira,Filomena da Conceição Marçal Machado,Imperatriz da Assunção dos Santos Martins 
Pires,Lucília Vilarinho Pires,Maria Benedita Pires Torres Justo,Maria da Graça Dias Rodrigues

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
janeiro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0

Custo/orçamento previsto (participantes)
0

Fonte de financiamento
0
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Cartolinas, papel metalizado, cola, pincéis.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
176

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Feira da Caça

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos do 11º ano do Curso Técnico de Restauração participarão nesta feira realizando show cooking's.
O objetivo é dar a conhecer, aos agentes locais e à comunidade em geral, a oferta formativa existente na escola, bem 
como aprofundar competências práticas na preparação e serviço de refeições e bebidas.
A atividade será desenvolvida em conjunto com o 10ºE e 12ºE, do Curso Profissional Técnico de Restaurante/Bar.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj B - Valorizar 
o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 
Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, 
valorização do trabalho),AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 3 - 
Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 3 Empreendedorismo e 
desenvolvimento sustentável,AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável,AP 4 Promoção de hábitos de 
vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 
Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Maria Adelaide Machado Lopes

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
fevereiro,janeiro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
POCH

Recursos e materiais necessários
Materiais consumíveis e alimentares necessários àrealização do show cooking.
Transporte, almoços e jantares para os alunos que participam no evento.

Público-alvo
Alunos,Encarregados de educação/Comunidade

Número previsto de participantes
14

Anos de escolaridade
11.º

Turmas
11.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento Ciências Experimentais

Nome da atividade
Visita de Estudo ao Planetário do Porto

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Permitir a todas as turmas do 7.º Anos a visita ao Planetário do Porto (11.00h); Passagem pelo Norteshopping (Almoço - 
12.30h); aproveitar para ver o Mar (14.30h - Castelo do Queijo e Marginal do Porto e Gaia).
Como objetivos podem referir-se a:
- Consolidação de matérias abordadas na disciplina de CFQ - O Universo e o Sistema Solar;
- Conhecer a marginal do Porto e Gaia, permitindo que alguns alunos vejam o mar (ao vivo) pela primeira vez;
- Proporcionar momentos de confraternização e convívio entre alunos e professores.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento 
sustentável,AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que promovam a cidadania (solidariedade, educação para a saúde, 
educação ambiental, empreendedorismo, as literacias).,AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado 
através da partilha de informação, experiências e saberes, com tolerância ao erro por parte de todos os agentes 
educativos;

Dinamizadores da atividade
João Paulo da Veiga Matos,Joaquim Eduardo Rodrigues Queirós,Lilia Maria Bras

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
janeiro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
750

Custo/orçamento previsto (participantes)
20
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Escola e Pais/EE dos alunos

Recursos e materiais necessários
Autocarros

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
7.º

Turmas
7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,7.º - F

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD História 400

Nome da atividade
Visita de estudo ao Vale do Côa

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•Justificar a necessidade de criação artística;
•Conhecer um dos períodos artísticos mais importantes da humanidade;
•Reconhecer a criação e a genialidade humanas  na arte e nas manifestações estéticas; 
•Conhecer um local património da humanidade;
•Contactar com novas propostas museológicas;
•Compreender a diversidade das manifestações artísticas.

 Conhecer outras formas de arte, paralelas à literatura.
- Descobrir  a região do Vale do Côa,
- Compreender a importância das gravuras na vida social e cultural dos povos primitivos.

Visita guiada às gravuras rupestres e museu do Vale do Côa, com a colaboração dos docentes de Área de Integração e 
de Português das turmas 12 D e 12E.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj D - 
Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;

Dinamizadores da atividade
Beatriz Conceição Correia Seixas Gomes,Pedro Nuno Dias Bispo

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
fevereiro

Data de realização
07-02-2018 das 08:30 às 18:00
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Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
78

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Autocarro; professores e alunos; técnicos dos locais a visitar. 

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes
14

Anos de escolaridade
12.º

Turmas
12.º - D,12.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Expressões

Nome da atividade
"Utilização do corpo e da voz"

Categoria/Modalidade
Conferência/Palestra/Debate

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Informação visual e auditiva acerca da fisiologia básica do funcionamento do corpo e da produção de voz;
- Demonstração de comportamentos posturais corretos e incorretos;
- Comunicação de maus usos e abusos vocais.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que promovam a cidadania (solidariedade, educação para a saúde, educação 
ambiental, empreendedorismo, as literacias).,AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que promovam a cidadania 
(solidariedade, educação para a saúde, educação ambiental, empreendedorismo, as literacias).,AP 4 Promoção de 
hábitos de vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Antonio do Nascimento Mesquita,Maria Alexandra Gonçalves Subtil,Maria Irene Morgado Ribeiro,Maria Olinda Ferreira 
Lourenço Vaz,Rogério Salvador Pereira Rodrigues

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
fevereiro

Data de realização
15-02-2018 das 09:00 às 17:00

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas
3.º - 3º A,3.º - 3º B,3.º - 3º C,4.º - 4º A,4.º - 4º B,4.º - 4º C,4.º - 4º D,4.º - 4º E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Línguas

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD Inglês 330

Nome da atividade
Educate , Enlighten & Entertain - Calliope company

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Duas peças de teatro em língua inglesa : "The missing Queen" e Romeo and Juliet"

Finalidades/Objetivos-  desenvolver o gosto pela aprendizagem da língua inglesa em contexto  lúdico - pedagógico;
                                 conhecer/aprofundar os conhecimentos sobre o período isabelino;
                                 estimular a criatividade e o  gosto pela arte dramática; 
                                 interagir com falantes nativos de língua inglesa.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do 
trabalho)

Dinamizadores da atividade
Lucia Prazeres Pinto Lino,Maria Balsamao Ferreira,Maria de Fátima Martins Leitão,Maria Teresa Magalhaes Truta,Paula 
Cristina Fernandes Guedes Alipio

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
fevereiro

Data de realização
15-02-2018 das 14:30 às 18:00

Custo/orçamento previsto (escola)
1476
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
LIDER

Recursos e materiais necessários
Fotocópias e auditório do Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,7.º,8.º,9.º

Turmas
10.º - A,10.º - C,10.º - D,11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,12.º - B,12.º - C,7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,7.º - F,8.º - 
A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º - PIEF T A

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Línguas

Área Disciplinar/Projeto/Clube

Nome da atividade
ida ao teatro - Os Maias

Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos de 11.º assistem à representação da adaptação teatral da obra Os Maias, de Eça de Queirós
Com esta atividade, pretende-se:
a.motivar os alunos para a leitura integral da obra;
b. promover o contacto dos alunos com outras manifestações artísticas; 
c. alargar os horizontes culturais dos alunos;
d. promover a valorização do património literário português.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, 
financeira, digital, estatística…)

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Nunes Silveira de Sousa,Beatriz Conceição Correia Seixas Gomes,Maria Luisa Pires Félix,Teresa Margarida 
Noronha A.A.Da Silva

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
fevereiro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
832
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
1

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
11.º

Turmas
11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,11.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
CPCJ

Nome da atividade
"Amar-te e Respeitar-te" - atividade no âmbito do Projeto pedagógico de combate à Violência no Namoro, desenvolvido 
pela Betweien em coautoria com o músico JimmY P

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Exibição de de peça de teatro

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, 
respeito, valorização do trabalho)

Dinamizadores da atividade
Maria Assunçao Gemelgo Correia

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
fevereiro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento Ciências Experimentais

Nome da atividade
Sessão de sensibilização para os primeiros socorros e manobras de suporte básico de vida. 

Categoria/Modalidade
Conferência/Palestra/Debate

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos do curso de técnicos auxiliares de saúde irão realizar um workshop/sessão de sensibilização para os 
primeiros socorros e manobras de suporte básico de vida. Os alunos irão praticar as manobras de suporte básico de 
vida em manequins, com a supervisão dos professores e alunos e aprender a realizar a manobra de Heimlich a a 
colocação das vítimas em Posição Lateral de Segurança.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Carla Maria Marques de Freitas

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
fevereiro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
9.º

Turmas
9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Línguas

Nome da atividade
ida ao teatro - O Principezinho

Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
os alunos das turmas de 7.º e 8.º ano assistem à representação da adaptação teatral da obra O Principezinho, de A. de 
Saint-Exupéry.
Com esta atividade, pretende-se:
a. promover o contacto dos alunos com outras manifestações artísticas; 
b. alargar os horizontes culturais dos alunos;
c. suscitar o interesse na leitura da obra adaptada.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: 
da informação, financeira, digital, estatística…)

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Nunes Silveira de Sousa,Beatriz Conceição Correia Seixas Gomes,Carlota Maria Gomes Xavier Vila 
Franca,Fernanda Monteiro Vicente,Teresa Margarida Noronha A.A.Da Silva,Yann Gustave Sevegrand

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
fevereiro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
450

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
7.º,8.º

Turmas
7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,7.º - F,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Semana dos afetos

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Objetivos específicos da atividade: 
• Promover comportamentos assertivos;
•Desenvolver e valorizar o trabalho individual e de pares;
•Fomentar a partilha de afetos;
•Incentivar a criatividade e o sentido crítico

Descrição sumária da atividade:
 •Elaboração de uma carta para o(a) amigo(a) especial;
•Essa carta será entregue por um carteiro dos CTT; 
 •Comemorar o dia de São Valentim; 
•Dar a conhecer as tradições e lendas relacionadas com esse dia;
 •Fomentar laços de amizade e relações interpessoais; 
•Promover o intercâmbio entre alunos, professores, assistentes operacionais e carteiro dos CTT. •Sensibilização para a 
comemoração da data; 
•Partilha e expressão de sentimentos entre a comunidade educativa.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Cabral Dias,Helena Jesus Vaz Monteiro,José Paulo Martins,Maria Beatriz Costa Miguel Cordeiro,Natalia 
Augusta Borges Salsas

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
fevereiro

Data de realização
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Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Papel autocolante; cartolinas; 

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
66

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1º A,1.º - 1º B,1.º - 1º C

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
Ana Maria Cabral Dias,Helena Jesus Vaz Monteiro,José Paulo Martins,Maria Beatriz Costa Miguel Cordeiro,Natalia 
Augusta Borges Salsas
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Línguas

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD Francês 320

Nome da atividade
«La Saint Valentin»

Categoria/Modalidade
Dia/Semana da escola/agrupamento

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos do 3º Ciclo de Francês e a turma do 10ºE  do Curso Profissional de Restauração irão elaborar cartas de amor 
que serão colocadas no marco do correio. Posteriormente, essas cartas serão distribuídas aos respetivos destinatários. 
A confeção e a oferta de bolos alusivos a esta data ficará a cargo da turma do 10ºE.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e 
horizontal;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 2 - Obj B - 
Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Nunes Silveira de Sousa,Carla Maria Rocas Baltazar,Maria Adelina Gonçalves,Maria José Rodrigues Frade 
Falcão

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
fevereiro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
180

Anos de escolaridade

Turmas
10.º - E,7.º - A,7.º - B,7.º - C,8.º - A,8.º - B,8.º - C,9.º - A,9.º - B

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Línguas

Nome da atividade
São Valentim 

Categoria/Modalidade
Convívio/Comemoração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
os grupos de línguas colaborarão na realização de cartas e doces que serão distribuídos pela escola, a pedido dos 
próprios alunos. Pretendemos que desenvolvam competências de interação entre turmas e disciplinas, que trabalhem 
de forma colaborativo, que aprofundem conhecimentos sobre a cultura dos países hispanos. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj C - Melhorar 
a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: 
da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, 
digital, estatística…),AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Eduardo António Ferreira Teixeira,Sandra Cristina Fernandes Gomes Correia

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
fevereiro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Impresso em: 23-01-2018 16:25:16

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
cartolinas, material de escrita, dulces.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
1000

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Matemática

Nome da atividade
REDE MATE.

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O Concurso está inserido no PMATE, realiza-se no dia 21 de Fevereiro em Bragança.
Podem participar todas as escola do distrito de Bragança. 
Tem como principais objectivos:
1. Promoção do convívio e de partilha  entre alunos;
2. promover o gosto pela disciplina de matemática;
3. Avaliar a destreza mental dos alunos, e testar, de forma lúdica, os conhecimentos adquiridos nos diferentes anos 
escolares.
4. Utilizar o jogo/competição como estratégia para a manutenção de altos níveis de motivação dos alunos para o ensino 
da matemática.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, 
financeira, digital, estatística…),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 5 - Obj A 
- Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com 
tolerância ao erro por parte de todos os agentes educativos;

Dinamizadores da atividade
Alcina Andrade Rodrigues,António Manuel Teixeira Baptista,Cristina Maria Pinto de Freitas Cadavez,Maria Candida 
Duque Moita Fernandes Simão Braz,Maria Manuela Gomes Torres Batista,Maria Manuela Sonim Cordeiro,Natalina da 
Conceição Vilares Videira Morais,Sónia Alexandra Mendes Fernandes Pereira

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
fevereiro

Data de realização
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,7.º,8.º,9.º

Turmas
11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,11.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD Contabilidade 430

Nome da atividade
Visita de Estudo a Vila Flor (Empresa de Cogumelos (SousaCamp ou Miccellium) e Águas FRIZE)

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Esta atividade envolve os alunos de Economia dos 10.º C, 11º C e E e pretende dar a conhecer o ciclo produtivo dos 
cogumelos. As utilizações dos cogumelos serão outro dos aspetos tratados nesta visita. De resto, os alunos tomarão 
conhecimento do processo de comercialização interno e internacional.
A par da visita à empresa SousaCamp/Miccellium, os alunos visitarão também a empresa de Águas Frize. Aqui 
contactarão com o processo de engarrafamento e rotulagem do produto. Será igualmente abordado o processo de 
comercialização.

Objetivos:
• Melhorar os resultados internos e externos. 
• Otimizar a participação de toda a comunidade educativa nas atividades desenvolvidas pela escola/agrupamento.
• Promover estratégias promotoras de disciplina, respeito e boas regras de conduta.
• Promover/otimizar acordos e protocolos com outras entidades com vista ao sucesso escolar e educativo.
• Melhorar o estado de saúde da população escolar.
• Contribuir para a alteração de comportamentos de risco (pouco saudáveis).
• Melhorar os canais de comunicação existentes.
• Promover/otimizar a articulação entre os docentes do agrupamento.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do 
trabalho),AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Maria Jose de Carvalho Passeira Peredo,Maria Luisa Pires Félix

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
fevereiro,março
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Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros

Recursos e materiais necessários
Transporte;
Almoço (Agrupamento de Escola de Vila Flor).

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes
40

Anos de escolaridade
10.º,11.º

Turmas
10.º - C,11.º - C

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
Sónia Alexandra Mendes Fernandes Pereira
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Visita de Estudo à BTL em Lisboa

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita de estudo a Lisboa

A visita de estudo é uma das estratégias que mais estimula os alunos dado o caráter motivador que constitui a saída do 
espaço escolar. A componente lúdica que envolve, bem como a relação professor-alunos que propicia, leva a que estes 
se empenhem na sua realização. 
Um dos objetivos das novas metodologias de ensino-aprendizagem é, precisamente, promover a interligação entre 
teoria e prática, a escola e a realidade. A visita de estudo é um dos meios pelos professores para atingir este objectivo, 
ao nível das disciplinas que lecionam. Daí que seja uma prática muito utilizada como complemento para os 
conhecimentos previstos nos conteúdos programáticos que assim se tornam mais significativos.
Assim sendo esta visita de estudo incide sobre os seguintes pontos: 
→ Comunicação e marketing;
→ A ementa;
→ Atendimento nos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas;
→ Serviços de Bebidas;
→ Serviço de Sala;
→ Tipos de Serviço de Bar;
→ Nichos económicos na área do turismo.

Dia 1 Quinta-feira
6:00 – Saída de Macedo – 12:00 Visita à Escola Superior de Hotelaria do Estoril (Av Condes de Barcelona, Estoril), com 
almoço; A ESHTE é uma instituição de ensino superior politécnico, com oferta formativa, nas áreas da restauração, da 
hotelaria, do lazer e do turismo. Pretende-se que os alunos possam conhecer a oferta formativa a nível superior, para 
que futuramente, possam decidir de forma informada e consciente.

16:00 – Visita à Fabrica da Cerveja da Sagres (Vialonga), A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, acredita que o 
sucesso apenas é possível com uma equipa vencedora, composta por pessoas empenhadas, dinâmicas, enérgicas, 
inovadoras, perspicazes, atentas e responsáveis. Os alunos terão aqui oportunidade de verificar, estas características 
fundamentais para trabalhar numa das maiores e empresas de bebidas. Poderão ainda conhecer os novos produtos 
desenvolvidos pela empresa e conhecer as tendências de mercado bem como a procura por parte do consumidor. 
Poderão também acompanhar todo o processo de fabrico de uma bebida com elevada tradição e peso na gastronomia 
portuguesa.

Dia 2 –  Sexta-feira
11:00 Visita ao Hard Rock (Avenida da Liberdade, Lisboa) com participação na “ESCOLA DO HARD ROCK”; a Escola 
do Hard Rock é uma maneira original de ensinar aos jovens temas importantes através de uma experiência única. O 
programa é composto por duas partes. 
Durante a primeira parte da aula os alunos terão oportunidade de aprender a fascinante história do Hard Rock 
Internacional. Durante a segunda parte da aula o Hard Rock Cafe Lisboa oferece a cada grupo a oportunidade de 
aprender acerca da história do rock, explicando a evolução da música nos últimos 60 anos. Depois da aula, serão 
organizadas atividades com prémios para os vencedores. A aula termina com um almoço de rock Star.
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Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
16:00 - Visita ao Museu da Cerveja (Terreiro do Paço - Ala Nascente, Lisboa); uma equipa com uma profunda 
experiência, e também ligada ao Museu do Pão em Seia, dá o seu cunho ao que de melhor se produz em Portugal na 
área da restauração. Aos saberes e sabores tão variados, juntam-se as melhores cervejas. Ao visitar o Núcleo 
Museológico, os alunos vão aperceber-se do seu acervo histórico nas múltiplas vertentes da cultura cervejeira.
18:00 Visita ao Mercado da Ribeira - Time Out Market (Av. 24 de Julho, Cais do Sodré, Lisboa) – Participação na 
atividade “A Academia”, conduzida pelo foodie Rodrigo Meneses; no requalificado mercado da ribeira podem encontrar-
se 24 restaurantes, 8 bares, mais de uma dezena de espaços comerciais e uma sala de espetáculos, tudo com o 
melhor de Lisboa, de um lado; acompanhados por alguns dos vendedores de carne, peixe, fruta e flores mais 
conhecidos (e antigos) da cidade, do outro. A primeira escola de cozinha a funcionar dentro de um food hall é um 
espaço para aprender, aperfeiçoar e partilhar o amor pela comida. Desde “não sei estrelar nem um ovo” ao “sou um 
Chef estrela Michelin”, há workshops para todos. A Academia é conduzida pelo foodie Rodrigo Meneses e a sua equipa.

Dia3 – Sábado 
11:00 – Visita “BTL” (Parque das Nações, Lisboa), Bolsa do Turismo de Lisboa; a BTL é um evento cheio de desafios e 
propostas. 
Para os profissionais ligados ao sector do turismo e restauração é uma oportunidade para perceber a tendência dos 
mercados e posicionar a sua oferta de uma forma inovadora e competitiva.
Constitui a oportunidade de conhecer novos destinos e soluções turísticas. De comparar ofertas e preços praticados no 
mercado.
Tudo isto num ambiente espetacular de festa, cor e alegria, onde a música e a gastronomia marcam presença assídua.

16:00 – Saída de Lisboa
22:00 – Chegada a Macedo

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  B -  
Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 Conhecimento e criatividade  
(Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da 
informação, financeira, digital, estatística…),AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 - 
Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento 
sustentável,AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável,AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Maria Adelaide Machado Lopes

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização
01-03-2018 das 06:00 às 23:59,03-03-2018 das 00:00 às 23:59

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento
POCH

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
14

Anos de escolaridade
11.º

Turmas
11.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Área Disciplinar/Projeto/Clube

Nome da atividade
Visita de Estudo à BTL em Lisboa

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita de estudo a Lisboa
A visita de estudo é uma das estratégias que mais estimula os alunos dado o caráter motivador que constitui a saída do
espaço escolar. A componente lúdica que envolve, bem como a relação professor-alunos que propicia, leva a que estes
se empenhem na sua realização.
Um dos objetivos das novas metodologias de ensino-aprendizagem é, precisamente, promover a interligação entre
teoria e prática, a escola e a realidade. A visita de estudo é um dos meios pelos professores para atingir este objectivo,
ao nível das disciplinas que lecionam. Daí que seja uma prática muito utilizada como complemento para os
conhecimentos previstos nos conteúdos programáticos que assim se tornam mais significativos.
Assim sendo esta visita de estudo incide sobre os seguintes pontos:
→ Comunicação e marketing;
→ A ementa;
→ Atendimento nos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas;
→ Serviços de Bebidas;
→ Serviço de Sala;
→ Tipos de Serviço de Bar;
→ Nichos económicos na área do turismo.

Dia 1 Quinta-feira
6:00 – Saída de Macedo – 12:00 Visita à Escola Superior de Hotelaria do Estoril (Av Condes de Barcelona, Estoril), com
almoço; A ESHTE é uma instituição de ensino superior politécnico, com oferta formativa, nas áreas da restauração, da
hotelaria, do lazer e do turismo. Pretende-se que os alunos possam conhecer a oferta formativa a nível superior, para
que futuramente, possam decidir de forma informada e consciente.
16:00 – Visita à Fabrica da Cerveja da Sagres (Vialonga), A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, acredita que o
sucesso apenas é possível com uma equipa vencedora, composta por pessoas empenhadas, dinâmicas, enérgicas,
inovadoras, perspicazes, atentas e responsáveis. Os alunos terão aqui oportunidade de verificar, estas características
fundamentais para trabalhar numa das maiores e empresas de bebidas. Poderão ainda conhecer os novos produtos
desenvolvidos pela empresa e conhecer as tendências de mercado bem como a procura por parte do consumidor.
Poderão também acompanhar todo o processo de fabrico de uma bebida com elevada tradição e peso na gastronomia
portuguesa.
Dia 2 – Sexta-feira
11:00 Visita ao Hard Rock (Avenida da Liberdade, Lisboa) com participação na “ESCOLA DO HARD ROCK”; a Escola
do Hard Rock é uma maneira original de ensinar aos jovens temas importantes através de uma experiência única. O
programa é composto por duas partes.
Durante a primeira parte da aula os alunos terão oportunidade de aprender a fascinante história do Hard Rock
Internacional. Durante a segunda parte da aula o Hard Rock Café Lisboa oferece a cada grupo a oportunidade de
aprender acerca da história do rock, explicando a evolução da música nos últimos 60 anos. Depois da aula, serão
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Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
organizadas atividades com prémios para os vencedores. A aula termina com um almoço de rock Star.

16:00 - Visita ao Museu da Cerveja (Terreiro do Paço - Ala Nascente, Lisboa); uma equipa com uma profunda
experiência, e também ligada ao Museu do Pão em Seia, dá o seu cunho ao que de melhor se produz em Portugal na
área da restauração. Aos saberes e sabores tão variados, juntam-se as melhores cervejas. Ao visitar o Núcleo
Museológico, os alunos vão aperceber-se do seu acervo histórico nas múltiplas vertentes da cultura cervejeira.
18:00 Visita ao Mercado da Ribeira - Time Out Market (Av. 24 de Julho, Cais do Sodré, Lisboa) – Participação na
atividade “A Academia”, conduzida pelo foodie Rodrigo Meneses; no requalificado mercado da ribeira podem 
encontrarse
24 restaurantes, 8 bares, mais de uma dezena de espaços comerciais e uma sala de espetáculos, tudo com o
melhor de Lisboa, de um lado; acompanhados por alguns dos vendedores de carne, peixe, fruta e flores mais
conhecidos (e antigos) da cidade, do outro. A primeira escola de cozinha a funcionar dentro de um food hall é um
espaço para aprender, aperfeiçoar e partilhar o amor pela comida. Desde “não sei estrelar nem um ovo” ao “sou um
Chef estrela Michelin”, há workshops para todos. A Academia é conduzida pelo foodie Rodrigo Meneses e a sua equipa.
Dia3 – Sábado
11:00 – Visita “BTL” (Parque das Nações, Lisboa), Bolsa do Turismo de Lisboa; a BTL é um evento cheio de desafios e
propostas.
Para os profissionais ligados ao sector do turismo e restauração é uma oportunidade para perceber a tendência dos
mercados e posicionar a sua oferta de uma forma inovadora e competitiva.
Constitui a oportunidade de conhecer novos destinos e soluções turísticas. De comparar ofertas e preços praticados no
mercado.
Tudo isto num ambiente espetacular de festa, cor e alegria, onde a música e a gastronomia marcam presença assídua.

16:00 – Saída de Lisboa
22:00 – Chegada a Macedo

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, 
estatística…),AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 3 Empreendedorismo e 
desenvolvimento sustentável,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Bruno Márcio Couto Almeida Rodrigues

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização
01-03-2018 das 06:00 às 23:59,03-03-2018 das 00:00 às 23:59

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
POCH
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
7

Anos de escolaridade

Turmas
12.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Visita de Estudo a Lisboa

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A visita estudo à Cidade de Lisboa, terá como principais locais a visitar: 
- Pavilhão de Ciência;
- Fundação Champalimaud;
- Fundação Gulbenkian;
- Centro de Medicinas Alternativas;
- Passeio por Alfama.

Objetivos:
- Promover o sucesso educativo;
- Proporcionar o conhecimento cultural;
- Promover literacia científica em saúde;
- Conhecer Instituições de Ciência e de Saúde;
- Adquirir conhecimentos sobre o desenvolvimento de experiências realizadas na Fundação Champalimaud;
- Realizar atividades centradas na ciência e saúde;
- Participar nos workshops apresentados no Pavilhão da Ciência;
- Desenvolver literacia em saúde.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê 
resposta às necessidades dos alunos;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;,AP 5 Promoção e valorização do 
trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Maria Helena Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização
01-03-2018 das 08:30 às 12:30,01-03-2018 das 14:00 às 18:00,02-03-2018 das 08:30 às 12:30,02-03-2018 das 14:00 
às 18:00,03-03-2018 das 08:30 às 12:30,03-03-2018 das 14:00 às 18:00,04-03-2018 das 08:30 às 12:30,04-03-2018 
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Data de realização
das 14:00 às 18:00

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
33

Anos de escolaridade
10.º,12.º

Turmas
10.º - F,12.º - D

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Devolvida

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Línguas

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD Biologia 520,AD Contabilidade 430,AD História 400,AD Português 300

Nome da atividade
Por trilhos do Barroco, da Formação e da Biodiversidade

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita à Galeria da Biodiversidade, ao jardim Botânico, à Feira "Qualifica" e à Igreja de São Francisco

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação 
curricular vertical e horizontal;,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Nunes Silveira de Sousa,Beatriz Conceição Correia Seixas Gomes,Carla Maria Marques de 
Freitas,Francisco Antonio Matos Carvalho,Francisco Armando Angélico Choupina,Maria Eugenia Martins,Maria Jose de 
Carvalho Passeira Peredo,Maria Luisa Pires Félix,Maria Margarida Horta S.Rodrigues

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização
06-03-2018 das 08:30 às 20:00

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes
97

Anos de escolaridade
11.º

Turmas
11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento Ciências Experimentais

Nome da atividade
OLIMPÍADAS DE QUÍMICA MAIS

Categoria/Modalidade
Concurso

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
As "Olimpíadas Portuguesas de Química ", também designadas por "Olimpíadas de Química", são concursos de 
resolução de problemas teóricos e práticos de química, dirigidos aos estudantes do ensino básico e secundário 
português e organizados pela Sociedade Portuguesa de Química - SPQ.
Os objectivos das Olimpíadas de Química são:
a) dinamizar o estudo e ensino da química;
b) aproximar as escolas básicas e secundárias às instituições de ensino superior (Universidades e Institutos 
Politécnicos);
c) despertar o interesse e gosto pela química, divulgar a química como ciência e cativar vocações para carreiras 
científico-tecnológicas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  B -  
Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 Conhecimento e criatividade  
(Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da 
informação, financeira, digital, estatística…),AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 - 
Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 
5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Antonio Manuel Azevedo Teixeira,Lilia Maria Bras

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização
10-03-2018 das 09:00 às 18:00

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,11.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD Contabilidade 430

Nome da atividade
Dia do Consumidor

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Para esta atividade, os alunos elaborarão trabalhos que serão expostos no Dia do Consumidor, a 15 de março de 2018, 
no espaço de exposições da BE, polo 3.
Ao longo dos 1º e 2º períodos, os alunos farão pesquisas na internet sobre este tema, bem como, nos manuais 
adotados, para posterior seleção e tratamento da informação. Após estas duas etapas, os alunos elaboração trabalhos 
sobre o consumo (ppt, prezi, emaze, panfletos) sobre a responsabilidade social do consumidor, sobre os efeitos 
secundários dos slogans publicitários, sobre a consciencialização da 
problemática económica, (como resolver o problema da escassez de recursos, quando as necessidades são ilimitadas) 
e consumismo versus consumerismo. Esta atividade é desenvolvida em articulação com a biblioteca escolar, polo 3.
Objetivos:
• Melhorar o sucesso educativo 
• Otimizar a participação de toda a comunidade educativa nas atividades desenvolvidas pela escola/agrupamento
• Dinamizar a abertura à inovação como fator de promoção do sucesso escolar e educativo
• Promover a utilização das tecnologias e trabalho colaborativo
Objetivos específicos: 
• Sensibilizar os alunos para a problemática do consumismo
• Conhecer os direitos e deveres dos consumidores
• Reconhecer a importância das instituições de defesa do consumidor

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 3 Empreendedorismo 
e desenvolvimento sustentável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho 
colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com tolerância ao erro por parte de 
todos os agentes educativos;

Dinamizadores da atividade
Carla Alexandra Nascimento Oliveira,Maria cremilde Henrique Silva,Maria Jose de Carvalho Passeira Peredo

Calendarização da atividade
2.º Período
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Mês de realização
março

Data de realização
15-03-2018 das 08:30 às 18:00

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros

Recursos e materiais necessários
PC;
Impressora;
Papel A4;
cartolinas;
Cola;
Placards;
Retopojetor;
.....

Público-alvo
Alunos,Docentes,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
50

Anos de escolaridade
10.º,11.º

Turmas
10.º - C,11.º - C,11.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Nelson Manuel Santos Barradas
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD Biologia 520

Nome da atividade
Visita de estudo Porto

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita ao Museu de Anatomia da universidade de medicina; Visita ao Museu de Farmacologia; visita e realização de 
atividades práticas no Centro de Ciência Viva em Vila do Conde.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta às 
necessidades dos alunos;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;

Dinamizadores da atividade
Maria Helena Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização
15-03-2018 das 08:30 às 23:59,16-03-2018 das 00:00 às 18:00

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
POPH

Recursos e materiais necessários
Transporte, Alojamento.

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
28

Anos de escolaridade
10.º

Turmas
10.º - F

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD Biologia 520,AD Geografia 420

Nome da atividade
Visita de estudo ao geoparque Arouca

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita de estudo, com caráter interdisciplinar (Biologia, Geologia, Geografia,...) ao geoparque Arouca.
Os alunos irão realizar uma visita de estudo ao Geoparque Arouca, onde poderão observar aspectos geológicos, 
geomorfológicos, biofísicos, bioclimáticos e hidrológicos. Orientados pelos técnicos do geoparque, far-se-á um percurso 
nos passadiços do Paiva com o objectivo de os alunos contactarem de forma esclarecida com a beleza/riqueza 
paisagística associada à grande variedade de fauna e flora autóctones. 
- Relacionar as características geomorfológicas com a envolvente paisagística; 
- Relacionar as características biofísicas com a influência da posição geográfica deste território periférico; 
- Identificar os factores físicos e humanos característicos;  
- Conhecer a Biodiversidade e Geodiversidade do Geoparque Arouca; 
- Sensibilizar os jovens para a Geoconservação; 
- Reconhecer o papel do património natural como estratégia de desenvolvimento local;
- Reconhecer o papel fundamental do envolvimento das populações/instituições locais na promoção do 
desenvolvimento sustentável.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta às 
necessidades dos alunos;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, 
estatística…),AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 3 Empreendedorismo e 
desenvolvimento sustentável,AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da partilha de 
informação, experiências e saberes, com tolerância ao erro por parte de todos os agentes educativos;,AP 5 Promoção e 
valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Carla Maria Marques de Freitas,Francisco Armando Angélico Choupina

Calendarização da atividade
2.º Período
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Calendarização da atividade

Mês de realização
março

Data de realização
20-03-2018 das 00:00 às 23:59,22-03-2018 das 08:00 às 20:09

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Autocarro 
Bilhetes Geoparque Arouca

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
11.º

Turmas
11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Línguas

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD Espanhol 350

Nome da atividade
Portugal y España, historia y cultura que se mezclan.

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita de estudo a Zamora, destinada aos anos terminais de ciclo (nono e décimo-primeiro), e para a qual solicitaremos 
a colaboração dos colegas de História. Objectivo principal é aprofundar conhecimentos sobre história de Portugal e de 
Espanha, apreender estruturas linguísticas fora do contexto escolar, bem como comunicar em contextos reais de 
comunicação.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, 
estatística…),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 5 - Obj A - Recorrer ao 
trabalho colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com tolerância ao erro por 
parte de todos os agentes educativos;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Eduardo António Ferreira Teixeira,Sandra Cristina Fernandes Gomes Correia

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização
21-03-2018 das 00:00 às 23:59

Custo/orçamento previsto (escola)
1850
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Eescola e/ou alunos

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes
100

Anos de escolaridade
11.º,9.º

Turmas
11.º - C,11.º - D,11.º - E,9.º - C,9.º - D,9.º - E

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Dia da Poesia

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Minimizar as possíveis dificuldades na aquisição da escrita e leitura;
Incentivar o hábito da leitura e despertar o amor pelos livros;
Desenvolver atividades relacionadas ao universo poético;
Inserir as crianças no universo poético, familiarizando-as com a linguagem poética e com forma gráfica dos textos 
poéticos;
Conhecer e identificar verso e estrofe do poema;
Estimular a oralidade, a leitura e a escrita;
Enriquecer saberes, com a aprendizagem de novos contextos;
Reconhecer a importância lúdica da época;
Elaborar e partilhar materiais a utilizar nas atividades letivas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…)

Dinamizadores da atividade
Alice da Conceição Pires Imbana,Paula Alexandra Silvestre Neiva Trovisco,Susana Cristina Oliveira Silva Justo

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização
21-03-2018 das 00:00 às 23:59

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Recursos humanos.
Papel, lápis de cor, computador e projetor.

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
69

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Línguas

Nome da atividade
"Tea and Poetry"

Categoria/Modalidade
Convívio/Comemoração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
No âmbito da comemoração do Dia da Poesia, os alunos proporcionarão momentos de poesia nalguns locais do 
agrupamento.
Objetivos específicos:
Contribuir para reforçar a capacidade de comunicação em língua estrangeira;
Interagir com a comunidade educativa;
Incentivar o gosto pela poesia.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, 
respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho)

Dinamizadores da atividade
Licínia Maria Borges Pinto Ramos,Maria Cristina Gonçalves Carvalho,Maria Filomena Mesquita,Mónica Margarida 
Pereira Martins,Paulo Agostinho Lourenco Dias

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização
21-03-2018 das 00:00 às 23:59

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros

Recursos e materiais necessários
Cartolinas, canetas...chá...

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
220

Anos de escolaridade
5.º,6.º,EFA

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento Ciências Experimentais

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD Biologia 520,AD Geografia 420

Nome da atividade
Visita de Estudo ao Parque Natural do Douro Internacional 

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos irão realizar uma visita de estudo ao Parque Natural do Douro Internacional onde poderão observar aspectos 
geológicos, geomorfológicos e hidrológicos. Orientados pelos vigilantes do Parque Natural do Douro Internacional, far-
se-á um percurso nesta Área Protegida com o objectivo de os alunos contactarem de forma esclarecida com a 
beleza/riqueza paisagística associada à grande variedade de fauna e flora autóctones. Haverá ainda lugar a um passeio 
de barco pelo rio Douro para a sensibilização das fragilidades/conflitos inerentes à gestão transfronteiriça do caudal e 
para a protecção das aves ripícolas.    
- Relacionar as características geomorfológicas com a envolvente paisagística;  
- Conhecer a Biodiversidade e Geodiversidade do Parque Natural do Douro Internacional; 
- Sensibilizar os jovens para a conservação dos Habitats prioritários; 
- Reconhecer as potencialidades/fragilidades destes ecossistemas. 
- Identificar os factores físicos e humanos característicos;  
- Reconhecer o rio Douro como elemento natural e socioeconómico.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê 
resposta às necessidades dos alunos;,AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 3 - 
Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 4 Promoção de hábitos de vida 
saudável

Dinamizadores da atividade
Amelia da Conceiçao Rosa Jacinto,Ana Paula Pinto Leite Crisostomo Carvalho,Carla Maria Marques de Freitas,Gualter 
David Teixeira Honrado

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março
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Data de realização
22-03-2018 das 00:00 às 23:59,22-03-2018 das 08:30 às 19:30

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
2 Autocarros
Bilhetes de barco.  

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
85

Anos de escolaridade

Turmas
10.º - A,10.º - B,10.º - C,10.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Visita de estudo - Portugal dos Pequenitos

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•Saída de Morais por volta das 7h 30 min;
•Chegada a Coimbra por volta das 13 horas, 
•Almoço por volta das 13 h 30 min no MacDonald`s Fernão de Magalhães - Coimbra;
•Visita ao Portugal dos Pequenitos, por volta das 14h 30 min;
•Partida para Morais, por volta das 16 h 30 min;
•Chegada por volta das 21 h 30 min.

Objetivos:
• Promover o contacto do aluno com o meio;
•Promover a socialização;
•Sensibilizar para a importância do trabalho colaborativo;
•Consolidar conhecimentos adquiridos na disciplina de Estudo do Meio;
•Estimular o gosto pelo património cultural;
•Proporcionar vivências únicas;
•Contribuir para a formação cultural dos alunos;
•Valorizar tradições e o Património Histórico;
•Valorizar o convívio entre todos;
•Desenvolver as capacidades de observação, interpretação, compreensão, investigação, e o espírito crítico;
•Promover a Educação Cívica e o respeito pelo local a visitar;
• Distinguir o meio rural e urbano e conhecer a beleza do próprio 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  B -  
Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação 
pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a 
articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê 
resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta 
às necessidades dos alunos;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, 
estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 2 - Obj 
B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de 
responsabilidade;,AP 2-  Obj C - Estimular uma maior participação dos encarregados de educação no plano de ação da 
escola com vista à criação de um bom ambiente de aprendizagem;,AP 2-  Obj C - Estimular uma maior participação dos 
encarregados de educação no plano de ação da escola com vista à criação de um bom ambiente de aprendizagem;,AP 
2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, 
respeito, valorização do trabalho),AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos 
locais;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 3 Empreendedorismo 
e desenvolvimento sustentável,AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável,AP 5 - Obj A - Recorrer ao 
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Objetivos do Projeto Educativo (PE)
trabalho colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com tolerância ao erro por 
parte de todos os agentes educativos;,AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da partilha 
de informação, experiências e saberes, com tolerância ao erro por parte de todos os agentes educativos;,AP 5 
Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ângela Susana Branco Valdemar Pedro,Cecilia do Céu Raro Rodrigues Rocha,Celeste Ressureição Madureira Pato 
Vila,Filomena de Fátima Xavier Martins,Maria Alexandra Gonçalves Subtil,Maria de Fatima Gonçalves

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização
23-03-2018 das 07:30 às 21:30

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Autarquia; Pais/Encarreagados de Educação

Recursos e materiais necessários
Recursos materiais existentes e a adquirir:
•Autocarro;
•Almoço no MacDonald`s – Fernão de Magalhães;
•Bilhetes de entrada no Portugal dos Pequenitos;
•Lanches.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
41

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º,P5

Turmas
1.º - T 2 B Morais,4.º - T 1 A Morais,P5 - Morais
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Alunos

Escolas
EB1/JI Morais

Destinatários (não-alunos) da atividade
Ângela Susana Branco Valdemar Pedro,Cecilia do Céu Raro Rodrigues Rocha,Celeste Ressureição Madureira Pato 
Vila,Filomena de Fátima Xavier Martins,Maria de Fatima Gonçalves

Impresso em: 23-01-2018 16:25:17

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Nome da atividade
Visita de estudo ao museu Soares dos Reis

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Objetivos:
Consolidação de conhecimentos já adquiridos em situação de aula;
Promover o respeito pelo património,
Possibilitar o contato direto com diferentes obras de arte.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: 
da informação, financeira, digital, estatística…),AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 
- Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;

Dinamizadores da atividade
Maria Margarida Horta S.Rodrigues

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
10
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Autocarro

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
29

Anos de escolaridade
11.º

Turmas
11.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Línguas

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD LPO 2º CEB

Nome da atividade
Dia da Poesia

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
No âmbito da comemoração do Dia da Poesia, os alunos proporcionarão momentos de poesia, nalguns locais do 
agrupamento. Partilha de leitura expressiva de poemas entre os alunos de 5º e 6º anos. Recital de poesia com a 
presença de um poeta convidado.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho)

Dinamizadores da atividade
Fernando Manuel Fontes Contins,Maria Conceiçao Ramos Cardoso Teixeira Torrão,Maria Cristina Gonçalves 
Carvalho,Maria de Fatima Teiga Machado Curralo,Maria Margarida Amorim Pereira Vilar,Paulo Agostinho Lourenco Dias

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
5.º,6.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Nome da atividade
Organização de um DEBATE com os alunos do Ensino Secundário.

Categoria/Modalidade
Conferência/Palestra/Debate

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos farão a escolha do tema a debater, organizar-se-ão em dois grupos que defenderão pontos de vista 
contrários.
Os professores ajudarão à organização do debate, fornecendo aos alunos os instrumentos necessários para o mesmo: 
conteúdos relevantes para o mesmo, estratégias utilizadas ...
O debate será realizado em local a definir.
Aplicação de conteúdos da sub-unidade: Argumentação e Retórica.
Desenvolver a capacidade de argumentação.
Assumir posições  pessoais com convicção e tolerância.
Desenvolver práticas de exposição oral e intervenção num debate.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  B -  
Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 Conhecimento e criatividade  
(Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da 
informação, financeira, digital, estatística…),AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da 
partilha de informação, experiências e saberes, com tolerância ao erro por parte de todos os agentes educativos;,AP 5 - 
Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com 
tolerância ao erro por parte de todos os agentes educativos;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 
5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Antonio Alberto Moreno Vaz,Maria Armanda Vieira Carvalho Abreu,Maria de Fatima Marcos,Maria Isabel Rodrigues 
Costa

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização
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Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento da Educação Pré-Escolar

Nome da atividade
"Árvores com arte"

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Construção de uma árvore para colocar na entrada do centro escolar.  Os alunos do pré escolar, com a ajuda dos 
encarregados de educação irão trazer de casa poemas que posteriormente serão transformados em “rebuçados” e 
pendurados na árvore, para poderem ser lidos e partilhados por toda a comunidade educativa.
Estimular a criatividade; reconhecer a importância das plantas na manutenção da vida; sensibilizar para a preservação 
do ambiente e conservação da natureza;  desenvolver atividades relacionadas ao universo poético;  estimular a 
oralidade e a 
leitura; melhorar a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj C - Melhorar 
a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 2-  Obj C - Estimular uma maior participação 
dos encarregados de educação no plano de ação da escola com vista à criação de um bom ambiente de 
aprendizagem;,AP 2-  Obj C - Estimular uma maior participação dos encarregados de educação no plano de ação da 
escola com vista à criação de um bom ambiente de aprendizagem;

Dinamizadores da atividade
Eufrásia Maria Moreira Espinheira,Filomena da Conceição Marçal Machado,Imperatriz da Assunção dos Santos Martins 
Pires,Lucília Vilarinho Pires,Maria Benedita Pires Torres Justo,Maria da Graça Dias Rodrigues

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
0

Fonte de financiamento
0

Recursos e materiais necessários
Materiais recicláveis, papel de cenário, tintas, cartolinas, papel celofane, cola, lápis de cor, marcadores, pincéis, lápis de 
cera.

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

Número previsto de participantes
176

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Visita de Estudo (Teatro Municipal do Porto)

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•Adquirir gosto pelas artes; 
•Contribuir para o desenvolvimento da capacidade de realizar movimentos e formas de comunicação expressivos;
•Desenvolver na criança as suas emoções, expressões e criatividade. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;

Dinamizadores da atividade
Elisabete Lurdes Lobo Silva,Felisbina Maria Pires,Fernanda Sofia Serra Lameiras,Lidia de Jesus Afonso,Maria Goreti 
Fontes Lino Eugénio,Maria Manuela Ferreira Brás Gonçalves,Maria Prudência Lourenço Rodrigues,Maria Raquel 
Cordeiro Moreno,Olimpia Alexandra Ventura Veiga de Melo,Sandra Cristina Marranas Dias

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
5,00

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Recursos humanos e transportes.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
111

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4º A,4.º - 4º B,4.º - 4º C,4.º - 4º D,4.º - 4º E

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Dia da Poesia

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Construir uma caixa para colocar na entrada do centro escolar com um título sugestivo, com vários poemas feitos pelos 
alunos de todas as salas de 2º ano e posteriormente transformados em “rebuçados”, para poderem ser lidos e 
partilhados por toda a comunidade educativa.
Desenvolver atividades relacionadas ao universo poético.

Minimizar as possíveis dificuldades na aquisição da escrita e leitura;
Incentivar o hábito da leitura e despertar o amor pelos livros;
Inserir as crianças no universo poético, familiarizando-as com a linguagem poética e com forma gráfica dos textos 
poéticos;
Conhecer e identificar verso e estrofe do poema;
Estimular a oralidade, a leitura e a escrita;
Fomentar a articulação privilegiada entre os dois Ciclos (Pré Escolar e 1º CEB) e AEC’s;

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: 
da informação, financeira, digital, estatística…),AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e 
valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Arminda Maria Uvaldo Venceslau Cabeceiro,Maria da Luz Cabral Dias Torres,Maria Filomena Fernandes Pires 
Mendonça Prada,Maria Goret Alves Morais Dias,Maria Margarida Henrique Rodrigues

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização
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Custo/orçamento previsto (escola)
0

Custo/orçamento previsto (participantes)
0

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Cartolina de várias cores, rolos de fita de seda coloridas, elásticos coloridos.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade

Número previsto de participantes
176

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica de Chacim, Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento Ciências Experimentais

Nome da atividade
Visita de estudo ao Instituto Politécnico de Bragança - Participação no "Dia Aberto". 

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos irão participar na actividade "Dia Aberto" que irá decorrer no Instituto Politécnico de Bragança. Durante esta 
visita os alunos poderão realizar actividades experimentais e workshops relacionados com as áreas da saúde e novas 
tecnologias, com a supervisão dos docentes deste Instituto. Os alunos irão realizar experiências como a avaliação e 
interpretação de sinais vitais; determinação de grupos sanguíneos; manobras de suporte básico de vida; parto simulado 
com manequim computorizado; saúde do coração e dos pulmões e saúde dos ossos e dos músculos, de forma   
- Contacto com profissionais da escola Superior de Saúde;  
- Aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos nas aulas de Ciências Naturais;   
- Sensibilização para a importância das novas tecnologias na evolução da Ciência; 
- Despertar a curiosidade/motivação pela área das Ciências e Tecnologias.   

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj A - Prevenir o 
abandono escolar;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em 
parceria com os organismos locais;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos 
locais;,AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável,AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento 
sustentável,AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que promovam a cidadania (solidariedade, educação para a saúde, 
educação ambiental, empreendedorismo, as literacias).,AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que promovam a cidadania 
(solidariedade, educação para a saúde, educação ambiental, empreendedorismo, as literacias).,AP 4 Promoção de 
hábitos de vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Pinto Leite Crisostomo Carvalho,Carla Maria Marques de Freitas,Francisco Antonio Matos Carvalho,Luisa 
Maria Veloso Goncalves Morais

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização

Impresso em: 23-01-2018 16:25:17

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Autocarro 

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
100

Anos de escolaridade
9.º

Turmas
9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Línguas

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD LPO 2º CEB

Nome da atividade
De porta aberta

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
No âmbito da comemoração da Semana da Leitura, os alunos do 2º ciclo, partilham leituras entre si e encarregados de 
educação.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…)

Dinamizadores da atividade
Fernando Manuel Fontes Contins,Maria Conceiçao Ramos Cardoso Teixeira Torrão,Maria Cristina Gonçalves 
Carvalho,Maria de Fatima Teiga Machado Curralo,Maria Filomena Mesquita,Maria Margarida Amorim Pereira Vilar,Paulo 
Agostinho Lourenco Dias

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Encarregados de educação/Comunidade

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Feira da Saúde

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos do curso técnico auxiliar de saúde irão realizar atividades práticas no sentido de dar a conhecer á 
comunidade as ofertas formativas deste agrupamento.
Irão participar também na realização de ensinos e rastreios á comunidade.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;,AP 2-  Obj C - Estimular 
uma maior participação dos encarregados de educação no plano de ação da escola com vista à criação de um bom 
ambiente de aprendizagem;,AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável,AP 4 Promoção de hábitos de vida 
saudável

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Maria Helena Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
abril

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
transporte  e alimentação

Público-alvo
Alunos,Outro

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,12.º

Turmas
10.º - F,12.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Expressões

Nome da atividade
Ao encontro de Cargaleiro

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Todos os alunos de 6ºano vão fazer pesquisas a fim de conhecer a obra deste artista plástico, será preparada uma 
visita de estudo a Castelo Branco. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 
Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 5 Promoção e valorização 
do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Angela Maria Santos Fernandes,Maria Ines Falcao Barrios

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
abril

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Autocarros da Câmara Municipal
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
6.º

Turmas
6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Matemática

Nome da atividade
PMATE

Categoria/Modalidade
Concurso

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O Concurso, a nível nacional, realiza-se nos dias 15 e 16 de maio de 2017 na Universidade de Aveiro.
O concurso decorrerá no dia 15 de maio para o 3º ciclo e no dia 16 de maio para o ensino secundário.
também existe um software disponível na Internet que proporciona aos alunos o treino ao longo do ano.
Tem como principais objectivos:
1. Promoção do convívio e de partilha  entre alunos;
2. promover o gosto pela disciplina de matemática;
3. Avaliar a destreza mental dos alunos, e testar, de forma lúdica, os conhecimentos adquiridos nos diferentes anos 
escolares.
4. Utilizar o jogo/competição como estratégia para a manutenção de altos níveis de motivação dos alunos para o ensino 
da matemática.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: 
da informação, financeira, digital, estatística…),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do 
trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 5 Promoção e valorização do 
trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
António Manuel Teixeira Baptista,Cristina Maria Pinto de Freitas Cadavez,Maria Adozinda Ambrósio Ferreira,Maria 
Candida Duque Moita Fernandes Simão Braz,Natalina da Conceição Vilares Videira Morais,Sónia Alexandra Mendes 
Fernandes Pereira

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
maio

Data de realização
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Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,7.º,8.º,9.º

Turmas
10.º - A,10.º - B,10.º - C,10.º - D,10.º - E,10.º - F,11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,11.º - E,12.º - A,12.º - B,12.º - C,12.º - 
D,12.º - E,7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,7.º - F,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - 
E,9.º - PIEF T A

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Feira da Agricultura de Trás-os-Montes

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos do 11º ano do Curso Técnico de Restauração participarão nesta feira realizando show cooking's utilizando 
produtos relacionados com o tema da feira. 
O objetivo é dar a conhecer, aos agentes locais e à comunidade em geral, a oferta formativa existente na escola, bem 
como aprofundar competências práticas na preparação e serviço de refeições e bebidas. A atividade será desenvolvida 
em conjunto com o 10ºE e 12ºE, do Curso Profissional Técnico de Restaurante/Bar.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj B - Valorizar 
o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 
Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, 
valorização do trabalho),AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 3 - 
Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 3 Empreendedorismo e 
desenvolvimento sustentável,AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável,AP 4 Promoção de hábitos de 
vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 
Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Maria Adelaide Machado Lopes

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Impresso em: 23-01-2018 16:25:18

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
POCH

Recursos e materiais necessários
Materiais consumíveis e alimentares necessários àrealização do show cooking. Transporte, almoços e jantares para os 
alunos que participam no evento.

Público-alvo
Alunos,Encarregados de educação/Comunidade

Número previsto de participantes
14

Anos de escolaridade
11.º

Turmas
11.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD HGP 200

Nome da atividade
Visita ao Museu Martim Gonçalves de Macedo

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Motivar os alunos para o ensino da H.G.P. em contextos diferenciados;
Proporcionar aos alunos contacto com o património local;
Proporcionar momentos lúdicos de consolidação de conhecimentos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta às 
necessidades dos alunos;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, 
estatística…),AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho 
colaborativo em parceria com os organismos locais;

Dinamizadores da atividade
Dinis Fernando Cruz Escaleira,Humberto Osvaldo Jacinto,Maria Margarida Amorim Pereira Vilar

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0
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Custo/orçamento previsto (participantes)
0

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
5.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Elaboração de um plano de desenvolvimento da coleção.

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Estabelecer prioridades na seleção e aquisição de novos recursos documentais.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…)

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Carla Maria Rocas Baltazar,Jorge Manuel Rodrigues Pires Guerra,Maria Alexandra Gonçalves 
Subtil,Maria Candida Crespo,Maria da Conceição Sampaio Gonçalves Xavier,Maria Filomena Mesquita,Maria Ines 
Falcao Barrios,Nelson Manuel Santos Barradas

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Recursos da BE.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Línguas

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD LPO 2º CEB

Nome da atividade
Ida ao teatro

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
No âmbito do tratamento do texto dramático, será proporcionada aos alunos uma ida ao teatro.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 2 Cidadania  
(violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho)

Dinamizadores da atividade
Fernando Manuel Fontes Contins,Maria Conceiçao Ramos Cardoso Teixeira Torrão,Maria Cristina Gonçalves 
Carvalho,Maria Filomena Mesquita,Maria Margarida Amorim Pereira Vilar,Paulo Agostinho Lourenco Dias

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
5.º,6.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Saída de Campo – actividades do TAS

Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Execução de atividades práticas que permitam aos alunos contactar mais diretamente com os conteúdos de formação.
Participar nos posicionamentos dos utentes, atividades lúdicas com os utentes, auxilio na alimentação dos utentes.
Outras atividades que façam parte do curriculum teórico dos módulos realizados neste período.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e 
horizontal;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta às necessidades dos 
alunos;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de 
responsabilidade;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 5 - Obj A - 
Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com tolerância 
ao erro por parte de todos os agentes educativos;

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Maria Helena Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Transporte

Público-alvo
Alunos,Outro

Número previsto de participantes
32

Anos de escolaridade
10.º,12.º

Turmas
10.º - F,12.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Nome da atividade
Visita de estudo ao museu Virtual dos descobrimentos

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Objetivos: Consolidar conhecimentos já lecionados;
proporcionar, aos alunos, contato com a realidade virtual;
premiar o esforço e o empenho dos participante.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  B -  
Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 Conhecimento e criatividade  
(Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da 
informação, financeira, digital, estatística…),AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 - 
Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;

Dinamizadores da atividade
Maria Margarida Horta S.Rodrigues

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
10
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Autocarro

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
50

Anos de escolaridade
8.º

Turmas
8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Visita à Escola Superior de Saúde de Bragança

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos do curso profissional de saúde iram visitar as estruturas da escola superior de saúde de Bragança, conhecer 
as diferentes ofertas formativas.
particirar em atividades de formação e palestras formativas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Maria Helena Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Recursos e materiais necessários
transporte

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
32

Anos de escolaridade
10.º,12.º

Turmas
10.º - E,12.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Atividade pedagógica: Dia dos Namorados -Sensibilização para a violência no namoro

Categoria/Modalidade
Convívio/Comemoração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Realização de jogos e debates com os alunos dos 9º anos de escolaridade sobre a violência no namoro.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 4 
Promoção de hábitos de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Maria Helena Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Impresso em: 23-01-2018 16:25:18

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
32

Anos de escolaridade
10.º,12.º

Turmas
10.º - F,12.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade

Impresso em: 23-01-2018 16:25:18

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Cursos Profissionais

Nome da atividade
Saída de Campo – actividades do TAS

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Execução de atividades práticas que permitam aos alunos contactar mais diretamente com os conteúdos de formação.
Participar nos posicionamentos dos utentes, atividades lúdicas com os utentes, auxilio na alimentação dos utentes.
Outras atividades que façam parte do curriculum teórico dos módulos realizados neste período.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê 
resposta às necessidades dos alunos;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;,AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho 
colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com tolerância ao erro por parte de 
todos os agentes educativos;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Catarina Trindade Certo,Maria Helena Pires Pinto Mofreita

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Impresso em: 23-01-2018 16:25:18

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Transporte

Público-alvo
Alunos,Outro

Número previsto de participantes
32

Anos de escolaridade
10.º,12.º

Turmas
10.º - F,12.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade

Impresso em: 23-01-2018 16:25:18

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Dia Mundial da Dança.

Categoria/Modalidade
Atividade desportiva

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•Sensibilizar para a importância do exercício físico; 
•Potencializar na criança a compreensão da sua capacidade de movimento;
•Desenvolver na criança as suas emoções, expressões e criatividade.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Elisabete Lurdes Lobo Silva,Felisbina Maria Pires,Fernanda Sofia Serra Lameiras,Lidia de Jesus Afonso,Maria Goreti 
Fontes Lino Eugénio,Maria Manuela Ferreira Brás Gonçalves,Maria Prudência Lourenço Rodrigues,Maria Raquel 
Cordeiro Moreno,Olimpia Alexandra Ventura Veiga de Melo,Sandra Cristina Marranas Dias

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
abril

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Impresso em: 23-01-2018 16:25:18

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Recursos humanos e meios informáticos.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Outro

Número previsto de participantes
120

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4º A,4.º - 4º B,4.º - 4º C,4.º - 4º D,4.º - 4º E

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade

Impresso em: 23-01-2018 16:25:18

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Línguas

Área Disciplinar/Projeto/Clube

Nome da atividade
Ida ao teatro

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos assistirão à adaptação teatral da obra de leitura obrigatória de Saramago, O ano da morte de Ricardo Reis, 
no auditório de Mafamude, Vila Nova de Gaia.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, 
financeira, digital, estatística…),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho)

Dinamizadores da atividade
Fernanda Monteiro Vicente,Guiomar Maria Fernandes M.Ferreira

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
abril

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Impresso em: 23-01-2018 16:25:18

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Transporte Macedo de Cavaleiros - Vila Nova de Gaia - Macedo de Cavaleiros

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
82

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade

Impresso em: 23-01-2018 16:25:18

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento Ciências Experimentais

Nome da atividade
A Ciência e o ser Humano: Rastreio Visual 

Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Atividade prática de enriquecimento cívico.
 Realização de rastreios visuais efectuados por um técnico (optometrista) de uma unidade móvel de rastreio 
pertencente às óticas macedenses.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do 
trabalho),AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Eugenia Maria Pinheiro Gonçalo,Lilia Maria Bras,Pedro Jorge Lameirão Morais

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
abril,maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Impresso em: 23-01-2018 16:25:18

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
 Um professor

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes
100

Anos de escolaridade
8.º

Turmas
8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade

Impresso em: 23-01-2018 16:25:18

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento da Educação Pré-Escolar

Nome da atividade
"Ler mais em Morais"

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Todos os alunos do pré escolar dos J.I do Agrupamento irão deslocar-se à Biblioteca Escolar de Morais, para participar 
numa atividade. Estes alunos serão divididos em três grupos e cada grupo realizará a atividade em dias distintos.

-Promover o desenvolvimento do trabalho colaborativo; Incentivar a criança a gostar de ler e a valorizar a importância 
da leitura; Despertar o interesse pela leitura como fonte de informação , aprendizagem, lazer, e arte; Promover a 
interação entre diferentes grupos de crianças.

Despertar o interesse pela leitura como fonte de informação, aprendizagem, lazer e arte; Promover a interação e

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 3 - Obj A - Estimular o 
trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;

Dinamizadores da atividade
Domitila Ascenção Guerra Alves,Eufrásia Maria Moreira Espinheira,Filomena da Conceição Marçal Machado,Filomena 
de Fátima Xavier Martins,Gracinda Afonso Pires,Imperatriz da Assunção dos Santos Martins Pires,Isaura Maria Freire 
Ferreira,Lucília Vilarinho Pires,Maria Benedita Pires Torres Justo,Maria Candida Crespo,Maria da Graça Dias Rodrigues

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
abril

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0

Custo/orçamento previsto (participantes)

Impresso em: 23-01-2018 16:25:19
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Custo/orçamento previsto (participantes)
0

Fonte de financiamento
0

Recursos e materiais necessários
Transporte

Público-alvo
Alunos,Docentes,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
122

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Lombo, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de 
Morais, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Podence, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Travanca, 
Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Vale da Porca, Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade

Impresso em: 23-01-2018 16:25:19

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento da Educação Pré-Escolar

Nome da atividade
"Visita a Murçós"

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Deslocação do Jardim de Podence para as aldeias de proveniência de algumas crianças: Murçós, com visita ao 
património cultural e “Minas de Murçós” com entrevista a moradores idosos sobre a vida de Murçós nessa época; 
passagem em Espadanedo e Valongo e regresso ao Jardim de Podence. 
Conhecer algumas aldeias de origem das crianças; valorizar o património cultural e natural da comunidade; promover a 
participação das famílias e da comunidade nas atividades do Jardim de Infância; alertar para os recursos naturais da 
terra; sensibilizar para a preservação do ambiente.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 3 - Obj A - Estimular o 
trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;

Dinamizadores da atividade
Domitila Ascenção Guerra Alves

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
abril

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0

Custo/orçamento previsto (participantes)
0

Impresso em: 23-01-2018 16:25:19
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Fonte de financiamento
0

Recursos e materiais necessários
Transporte

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

Número previsto de participantes
15

Anos de escolaridade

Turmas
P4 - Podence

Alunos

Escolas
Jardim de Infância de Podence, Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade

Impresso em: 23-01-2018 16:25:19
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento da Educação Pré-Escolar

Nome da atividade
Visita ao areal Nordinertes " À descoberta da terra"

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos do pré escolar dos J.I de Travanca, Vale da Porca, Morais e Chacim irão realizar uma visita de estudo ao 
areal Nordinertes de Vale da Porca.
Observar o processo de extração de areia até à sua lavagem; ver o fabrico de betão e de blocos desde a matéria prima 
até ao produto final.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 3 - Obj A - Estimular o 
trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;

Dinamizadores da atividade
Domitila Ascenção Guerra Alves,Filomena de Fátima Xavier Martins,Gracinda Afonso Pires,Isaura Maria Freire 
Ferreira,Maria Candida Crespo

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
abril

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0

Custo/orçamento previsto (participantes)
0

Fonte de financiamento
0

Impresso em: 23-01-2018 16:25:19

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Transporte

Público-alvo
Alunos,Docentes,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
52

Anos de escolaridade

Turmas
P4 - Podence,P4 - Travanca,P5 - Chacim,P5 - Morais,P5 - Vale da Porca

Alunos

Escolas
Jardim de Infância de Lombo, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Morais, Macedo de Cavaleiros,Jardim de 
Infância de Podence, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Travanca, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância 
de Vale da Porca, Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade

Impresso em: 23-01-2018 16:25:19
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Nome da atividade
Visita ao Museu de Arte Sacra de Macedo de Cavaleiros

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O Professor acompanha os alunos ao Museu, onde são recebidos por um guia que explicará o historial da exposição.
Posteriormente, em contexto de sala de aula, será pedido aos alunos que elaborem um relatório sobre a visita.
Dar a conhecer a arte local (arte sacra).
Sensibilizá-los para uma apreciação estética desta arte.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj D - 
Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 - Obj D - 
Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: 
da informação, financeira, digital, estatística…),AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 
- Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em 
parceria com os organismos locais;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos 
locais;

Dinamizadores da atividade
Maria Armanda Vieira Carvalho Abreu,Maria de Fatima Marcos

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
maio

Data de realização
15-05-2018 das 08:30 às 09:20

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º

Turmas
10.º - A,10.º - B,10.º - C,10.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade

Impresso em: 23-01-2018 16:25:19

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Área Disciplinar/Projeto/Clube

Nome da atividade
Ano Internacional do turismo sustentável - Atividades no Geopark ( monte de Morais)

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição sumária da atividade:  
     As crianças  inicialmente  farão uma pesquisa na internet sobre a geologia do monte e a  sua biodiversidade . 
Posteriormente  deslocar-se-ão ao monte para  fazer a identificação  de algumas rochas e  de planta sem flores aí 
existentes; 
     Haverá também a leitura de uma história: “ Mistério na Floresta” alusiva à biodiversidade do monte.

Objetivos:

•Dinamizar o ano internacional do turismo sustentável, através da visita ao Monte de Morais;
•Melhorar a articulação pedagógica vertical;
•Promover o sucesso educativo;
•Desenvolver projetos que promovam a cidadania,  incentivando  boas práticas  de educação ambiental.

Objetivos específicos da atividade: 

•Valorizar a importância do Sítio de Morais junto da comunidade escolar e da comunidade em geral;
•Permitir aprendizagens significativas sobre o meio ambiente da localidade;
•Dar a conhecer as espécies plantas raras aí existentes;

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta às 
necessidades dos alunos;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, 
estatística…),AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 Cidadania  (violência e 
indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável,AP 5 - Obj A - 
Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com tolerância 
ao erro por parte de todos os agentes educativos;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ângela Susana Branco Valdemar Pedro,Cecilia do Céu Raro Rodrigues Rocha,Celeste Ressureição Madureira Pato 
Vila,Filomena de Fátima Xavier Martins,Maria de Fatima Gonçalves
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Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
37

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º,P5

Turmas
1.º - T 2 B Morais,4.º - T 1 A Morais,P5 - Morais

Alunos

Escolas
EB1/JI Morais

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Expressões

Nome da atividade
"Visita de estudo à cidade do Porto e ao Jardim Zoológico da Maia"

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visitar a  cidade do Porto onde os alunos poderão conhecer algumas zonas da mesma, Foz do rio Douro, porto de 
Leixões, aeroporto e Jardim Zoológico da Maia.  
Objetivos específicos da atividade:  
 - Promover a inclusão dos alunos com Necessidades Educativas Especiais: 
- Conhecer realidades diferentes das vivenciadas  no seu quotidiano;
- Reconhecer a igualdade de direitos; 
- Valorizar o conhecimento do mundo;
- Proporcionar aos alunos outras formas de contactar com a realidade.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, 
com tolerância ao erro por parte de todos os agentes educativos;,AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e 
articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com tolerância ao erro por parte de todos os 
agentes educativos;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Sofia Ribeiro Gonçalves,Elisabete Simone Rodrigues Parada,Isabel Maria Teixeira Rodrigues,Maria Adelaide dos 
Santos Lobo,Maria Adelaide Serra Carvalho,Maria Irene Morgado Ribeiro,Paulo Alexandre Lima Mendonça Prada

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
12

Anos de escolaridade
11.º,2.º,5.º,7.º,9.º

Turmas
11.º - B,11.º - D,9.º - E

Alunos
14030 - Miguel Agostinho Martins Ribeiro (9.ºE),14494 - João José Cuadra Miranda (9.ºD),14579 - Raquel dos Santos 
Monteiro (5.ºA),14767 - André Luís Fernandes Rodrigues (11.ºB),14885 - Joel António da Paula Cabeleira (7.ºD),15001 - 
Bruna Raquel Moreira Falcão (11.ºD),15034 - Fátima Sofia dos Anjos (9.ºB),16698 - Maria Inês Rainha Baptista (2.º2º E)

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros,Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Dia da família da escola

Categoria/Modalidade
Convívio/Comemoração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos

Envolver toda a comunidade educativa na partilha de saberes.
Convívio entre gerações.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2-  Obj C - Estimular uma maior participação dos encarregados de educação no plano de ação da escola com vista à 
criação de um bom ambiente de aprendizagem;,AP 2-  Obj C - Estimular uma maior participação dos encarregados de 
educação no plano de ação da escola com vista à criação de um bom ambiente de aprendizagem;,AP 2 Cidadania  
(violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização 
do trabalho)

Dinamizadores da atividade
Maria Celeste Correia Cruz Patricio

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
21

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica de Chacim, Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Visita de estudo  - Bragança ( Castelo, Museu  Militar e  museu da ciência viva )

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos irão visita o Castelo de Bragança, Museu Militar e Museu da Ciência Viva afim de conhecer melhor a nossa 
historia regional e local.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  B -  
Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;

Dinamizadores da atividade
Maria Celeste Correia Cruz Patricio

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
 Autocarro.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
19

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º

Turmas
1.º - T A Chacim

Alunos

Escolas
Escola Básica de Chacim, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Lombo, Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Línguas

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD Francês 320

Nome da atividade
 «Divulgação do Francês»

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
No início do terceiro período, os docentes da área disciplinar irão, junto dos alunos dos 6º e 9º anos, fazer sessões de 
sensibilização da língua francesa.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 
Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…)

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Nunes Silveira de Sousa,Carla Maria Rocas Baltazar,Maria Adelina Gonçalves

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
200

Anos de escolaridade
6.º,9.º

Turmas
6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º - PIEF T A

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Línguas

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD Francês 320

Nome da atividade
”La solidarité”.

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
No terceiro período, os alunos irão elaborar pequenas frases (7º, 8º e 10º) ou textos ilustrados (9º ano) em francês que 
se prendam com o tema Solidariedade. A disciplina de Educação Visual será parceira nesta atividade para a ilustração 
dos trabalhos. Posteriormente, estes serão afixados para divulgar a toda a comunidade educativa

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação 
curricular vertical e horizontal;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 Cidadania  
(violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Nunes Silveira de Sousa,Anabela Rocha Guerra Coelho,Artur Henrique Martins,Carla Maria Rocas 
Baltazar,Cristina Maria Carvalho P.Guimarães,Maria Adelina Gonçalves

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

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

Número previsto de participantes
180

Anos de escolaridade

Turmas
10.º - E,7.º - A,7.º - B,7.º - C,8.º - A,8.º - B,8.º - C,9.º - A,9.º - B

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Dia da Família

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Objetivos específicos da atividade: 

•Comemorar o “Dia da Família”; 
•Compreender o significado da palavra família; 
•Promover o convívio e a alegria;
       • Promover as relações de convívio entre a escola e a família.

Descrição sumária da actividade:
Visualização de um PowerPoint sobre a família;
Representar através de desenho a sua família.
Convidar um membro da família dos alunos a virem à escola – contar histórias da sua família.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, 
respeito, valorização do trabalho)

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Cabral Dias,Helena Jesus Vaz Monteiro,José Paulo Martins,Maria Beatriz Costa Miguel Cordeiro,Natalia 
Augusta Borges Salsas

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes
66

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1º A,1.º - 1º B,1.º - 1º C

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
Ana Maria Cabral Dias,Helena Jesus Vaz Monteiro,José Paulo Martins,Maria Beatriz Costa Miguel Cordeiro,Natalia 
Augusta Borges Salsas
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento Ciências Experimentais

Nome da atividade
Gvida / Bio12

Categoria/Modalidade
Concurso

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A actividade consta da realização inicial de uma prova de 20 minutos disponibilizada pela Universidade de Aveiro. Esta 
prova é realizada on line, através de um computador - equipas de dois elementos, tendo os alunos de responder a 10 
níveis (Bio. 10 e 12.º ano) e 15 níveis respectivamente (11.º ano). As melhores equipas deslocar-se-ão posteriormente à 
Universidade de Aveiro. 

•Melhorar o sucesso educativo. 

•Melhorar os resultados internos e externos. 

•Promover actividades extra-curriculares que incentivem o trabalho dos alunos, desenvolvam as suas potencialidades, 
ampliem e consolidem os seus conhecimentos, promovam o espírito de cooperação e contribuam para a valorização da 
Escola perante os alunos e perante a comunidade.

•Contribuir para o desenvolvimento curricular através da integração das novas tecnologias de informação, reforçando 
com isso, a qualidade do ensino aprendizagem.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Pinto Leite Crisostomo Carvalho,Carla Maria Marques de Freitas,Francisco Antonio Matos Carvalho,Luisa 
Maria Veloso Goncalves Morais,Maria Eugenia Martins

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
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Mês de realização
maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Transporte

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
30

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Línguas

Nome da atividade
Jogo da Glória do Português

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
As turmas do nono ano conceberão e executarão um jogo da glória adaptado aos conteúdos lecionados no ano que 
frequentam. As peças deste jogo serão realizadas em MDF e tintas acrílicas, por forma a serem transportadas e 
reutilizadas em espaços exteriores à sala de aula, contando-se com o apoio dos professores de EV. Os alunos 
produzem imagens criativas e relativas aos diversos conteúdos da disciplina de Português, aplicando técnicas diversas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e 
horizontal;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta às necessidades dos 
alunos;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 5 Promoção e 
valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Artur Henrique Martins,Carlos Augusto Fernandes,Cristina Maria Carvalho P.Guimarães,Fernanda Monteiro 
Vicente,Guiomar Maria Fernandes M.Ferreira,Maria Luisa Pires Félix

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
300

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
AVEMC

Recursos e materiais necessários
Tintas acrílicas, MDF

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
96

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento Ciências Experimentais

Nome da atividade
Saída de Campo ao Maciço de Morais

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
"Os alunos irão conhecer os principais sítios de interesse geológico do maciço de Morais, acompanhados de um 
especialista na geologia da região do Geoparque Terras de Cavaleiros.

- Conhecer a Geodiversidade e Biodiversidade do Maciço de Morais.
- Identificar vestígios da abertura e fecho de um oceano.
-- Compreender fenómenos relacionados com a tectónica de placas e formação da Pangea.
- Identificar espécies de flora endémica dos maciços de rochas ultrabásicas.
- Promover/Otimizar acordos e protocolos com outras entidades com vista ao sucesso escolar e educativo;
- Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais.
- Criar uma consciência ecológica nos alunos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os 
organismos locais;,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Carla Maria Marques de Freitas,Francisco Antonio Matos Carvalho,Maria Eugenia Martins

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
60

Anos de escolaridade
11.º

Turmas
11.º - A,11.º - B,11.º - C

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD HGP 200

Nome da atividade
Visita de estudo ao Museu de arqueologia.

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Consolidar conhecimentos;
Conhecer o património local;
Proporcionar situações de aprendizagem diferenciadas,

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, 
estatística…),AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;

Dinamizadores da atividade
Dinis Fernando Cruz Escaleira,Humberto Osvaldo Jacinto,Maria Margarida Amorim Pereira Vilar

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
junho

Data de realização
19-06-2018 das 08:30 às 18:00

Custo/orçamento previsto (escola)
0

Custo/orçamento previsto (participantes)
0
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
105

Anos de escolaridade
5.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento da Educação Pré-Escolar

Nome da atividade
"Encontro convívio"

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos dos J.I de Podence, Vale da Porca, Travanca, Chacim e Morais irão realizar uma atividade conjunta, no 
recinto do Santo Ambrósio, onde irão realizar jogos tradicionais .
Proporcionar momentos de convívio e partilha; promover a socialização entre as crianças dos diferentes jardins 
participantes; proporcionar atividades de lazer  (jogos tradicionais); explorar o espaço.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 3 - Obj A - Estimular o 
trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 
5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Domitila Ascenção Guerra Alves,Filomena de Fátima Xavier Martins,Gracinda Afonso Pires,Isaura Maria Freire 
Ferreira,Maria Candida Crespo

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
junho

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0

Custo/orçamento previsto (participantes)
0
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Fonte de financiamento
0

Recursos e materiais necessários
Transporte, material de desporto.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
52

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Jardim de Infância de Lombo, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Morais, Macedo de Cavaleiros,Jardim de 
Infância de Podence, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Travanca, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância 
de Vale da Porca, Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento da Educação Pré-Escolar

Nome da atividade
"Festa de final de ano letivo"

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos do pré escolar e 1º ciclo do Polo 1, irão realizar uma festa de finalistas, com apresentação de algumas 
atividades.
Interagir com todos os intervenientes do processo educativo; valorizar o trabalho desenvolvido pelas crianças ao longo 
do ano; proporcionar momentos de convívio e partilha.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj C - Melhorar 
a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de 
responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 5 Promoção e valorização do 
trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Eufrásia Maria Moreira Espinheira,Filomena da Conceição Marçal Machado,Imperatriz da Assunção dos Santos Martins 
Pires,Lucília Vilarinho Pires,Maria Benedita Pires Torres Justo,Maria da Graça Dias Rodrigues

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
junho

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0

Custo/orçamento previsto (participantes)
0
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Fonte de financiamento
0

Recursos e materiais necessários
Cartolinas, cola, papel de cenário, papel crepe, papel de seda, fita cola, tintas.

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

Número previsto de participantes
176

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade

Impresso em: 23-01-2018 16:25:20

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento da Educação Pré-Escolar

Nome da atividade
"À descoberta do Azibo"

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Deslocação de Podence, durante uma semana, para a praia da Ribeira (3 dias), para a praia da Fraga da Pegada (1 
dia) e para o Parque Natureza  em Santa Combinha (1 dia), a fim de usufruir de uma semana de conhecimento e lazer 
nesta paisagem protegida ( caminhadas, diálogos e jogos de sensibilização para a valorização e preservação da 
natureza, observação da flora e fauna, brincadeiras na areia e na relva) e regresso ao final da manhã. 
Proporcionar o conhecimento de alguns espaços  da Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo; conhecer a flora e a 
fauna do Azibo; promover atitudes de valorização e preservação da natureza; apreciar e desfrutar de espaços naturais; 
adotar comportamentos e hábitos de vida saudável.  

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 3 - Obj A - Estimular o 
trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;

Dinamizadores da atividade
Domitila Ascenção Guerra Alves

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
junho

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0

Custo/orçamento previsto (participantes)
0
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Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
0

Recursos e materiais necessários
Transporte

Público-alvo
Alunos,Docentes,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
15

Anos de escolaridade

Turmas
P4 - Podence

Alunos

Escolas
Jardim de Infância de Podence, Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento do 1º CEB

Nome da atividade
Festa Final de Ano

Categoria/Modalidade
Convívio/Comemoração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Assinalar a conclusão do 1º ciclo.
- Articular com os professores das AEC`s.
- Desenvolver nos alunos o trabalho colaborativo.
- Desenvolver na criança as suas emoções, expressões e criatividade.       

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj C - Melhorar 
a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 2-  Obj C - Estimular uma maior participação 
dos encarregados de educação no plano de ação da escola com vista à criação de um bom ambiente de 
aprendizagem;,AP 2-  Obj C - Estimular uma maior participação dos encarregados de educação no plano de ação da 
escola com vista à criação de um bom ambiente de aprendizagem;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em 
parceria com os organismos locais;,AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos 
locais;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Elisabete Lurdes Lobo Silva,Felisbina Maria Pires,Fernanda Sofia Serra Lameiras,Lidia de Jesus Afonso,Maria Goreti 
Fontes Lino Eugénio,Maria Manuela Ferreira Brás Gonçalves,Maria Prudência Lourenço Rodrigues,Maria Raquel 
Cordeiro Moreno,Olimpia Alexandra Ventura Veiga de Melo,Sandra Cristina Marranas Dias

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
junho

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Meios informáticos/áudio, materiais de desgaste. 

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

Número previsto de participantes
112

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4º A,4.º - 4º B,4.º - 4º C,4.º - 4º D,4.º - 4º E

Alunos

Escolas
Escola Básica de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento Ciências Experimentais

Nome da atividade
Eco Peddy paper 

Categoria/Modalidade
Projeto/clube interno

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos do 8º ano  irão realizar um peddy - paper, com a duração de 90 minutos, no recinto escolar onde serão 
testados os seus conhecimentos ao nível do ambiente, valores naturais e separação de resíduos. As 3 equipas com 
melhores classificações irão receber prémios individuais e todos os participantes irão receber um prémio simbólico.   

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 3 
Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável,AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável,AP 4 
Promoção de hábitos de vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Carla Maria Marques de Freitas

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
junho

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
100

Anos de escolaridade

Turmas
8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento Ciências Experimentais

Área Disciplinar/Projeto/Clube
Eco-Escolas

Nome da atividade
Palestra a cargo do CRATAS - UTAD.

Categoria/Modalidade
Conferência/Palestra/Debate

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os técnicos do Centro de recuperação de animais selvagens irão realizar uma palestra sobre as espécies ameaçadas  
do Nordeste transmontano. Os técnicos irão sensibilizar os jovens para a protecção das espécies e as práticas de 
recuperação no Hospital veterinário da UTAD e Centro de recuperação de animais selvagens. 
No final da actividade será libertada uma ave recuperada no CRATAS. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho)

Dinamizadores da atividade
Carla Maria Marques de Freitas

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
80

Anos de escolaridade
7.º,8.º

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade

Impresso em: 23-01-2018 16:25:20

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD Geografia 420

Nome da atividade
"O (in)sustentável peso da interioridade"

Categoria/Modalidade
Conferência/Palestra/Debate

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Debate sobre o estado marginal/periférico do concelho no contexto nacional, internacional e global.

As marcas materiais do abandono do território.
As marcas culturais do abandono do território.

O património imaterial - a memória dos espaços.

Propostas para a revitalização sustentável do concelho de Macedo de Cavaleiros.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 
Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 2 - Obj B - Valorizar o 
trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável,AP 4 - Obj A - 
Desenvolver projetos que promovam a cidadania (solidariedade, educação para a saúde, educação ambiental, 
empreendedorismo, as literacias).,AP 4 - Obj B - Envolver toda a comunidade educativa na construção, 
acompanhamento e avaliação dos documentos orientadores da vida escolar (PE; RI; PAA):,AP 5 Promoção e 
valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Francisco Armando Angélico Choupina

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização

Data de realização
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Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
SPO

Nome da atividade
Avaliação e Acompanhamento Psicológico individual

Categoria/Modalidade
Projeto/clube interno

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Avaliação Psicológica e Acompanhamento Psicológico individual a alunos indicados pelos Conselhos de Turma 
mediante dificuldades cognitivas, psicolinguísticas, de atenção, de comportamento, emocionais ou outras 
problemáticas, de modo a mitigar o efeito dos mesmos na aprendizagem e contribuir para a definição de estratégias 
didáticas adequadas a cada caso. Pretende-se assim contribuir para a melhoria das condições de aprendizagem dos 
alunos com maiores dificuldades, combater o insucesso e o abandono e contribuir para o bem-estar e uma saudável 
vivência da escola por parte dos alunos. Pretende-se também dotar a Escola e a Família de estratégias adequadas para 
lidar com as especificidades de cada aluno.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj A - Prevenir o 
abandono escolar;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;,AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, 
valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 4 Promoção de 
hábitos de vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Hugo Miguel Alves Carabineiro

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
abril,dezembro,fevereiro,janeiro,julho,junho,maio,março,novembro,outubro,setembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º,1.º CEF 2,1.º CEF 3,10.º,11.º,12.º,2.º,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º,EFA,P3,P4,P5

Turmas

Alunos

Escolas
EB1/JI Morais,Escola Básica de Chacim, Macedo de Cavaleiros,Escola Básica de Macedo de Cavaleiros,Escola Básica 
de Morais, Macedo de Cavaleiros,Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Grijó de 
Vale Benfeito, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Lombo, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de 
Peredo, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Podence, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Travanca, 
Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância de Vale da Porca, Macedo de Cavaleiros,Jardim de Infância n.º 1 de Macedo 
de Cavaleiros,Jardim de Infância n.º 2 de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Programa de Monitores da Biblioteca

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Envolver os alunos na planificação e realização de atividades e no funcionamento das bibliotecas escolares.
Otimizar a utilização dos espaços e recursos das bibliotecas escolares.
Promover a autonomia, a cooperação e a responsabilidade.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Carla Maria Rocas Baltazar,Jorge Manuel Rodrigues Pires Guerra,Maria Alexandra Gonçalves 
Subtil,Maria Candida Crespo,Maria da Conceição Sampaio Gonçalves Xavier,Maria Filomena Mesquita,Maria Ines 
Falcao Barrios,Nelson Manuel Santos Barradas

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
abril,dezembro,fevereiro,janeiro,junho,maio,março,novembro,outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Impressões.

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Línguas

Nome da atividade
Diga lá um poema!

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos solicitam a membros da comunidade educativa e familiares para que digam espontaneamente ou para que 
leiam poemas. Destas participações, realizam-se pequenos registos de áudio ou de vídeo. Esses registos serão 
editados e compilados numa apresentação única, a divulgar no dia 21 de março, Dia da Poesia, numa projeção, na 
biblioteca ou na sala de convívio.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação 
curricular vertical e horizontal;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Nunes Silveira de Sousa,Beatriz Conceição Correia Seixas Gomes,Carla Maria Rocas Baltazar,Carlos 
Augusto Fernandes,Carlota Maria Gomes Xavier Vila Franca,Fernanda Monteiro Vicente,Guiomar Maria Fernandes 
M.Ferreira,Maria Adelina Gonçalves,Maria Luisa Pires Félix,Teresa Margarida Noronha A.A.Da Silva,Yann Gustave 
Sevegrand

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
fevereiro,janeiro,março,novembro,outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Impresso em: 23-01-2018 16:25:20

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Telemóveis, computador, projetor, tela de projeção

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

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º

Turmas
10.º - A,10.º - B,10.º - C,10.º - D,10.º - E,10.º - F,11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,11.º - E,12.º - A,12.º - B,12.º - C,12.º - 
D,12.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Avaliação da coleção na sua totalidade de acordo com o estabelecido no documento “Política de Constituição e 
Desenvolvimento da Coleção”.

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Avaliar a coleção com vista à elaboração de um plano de desenvolvimento da mesma.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…)

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,António Manuel Teixeira Baptista,Carla Maria Rocas Baltazar,Dinis Fernando Cruz 
Escaleira,João Paulo da Veiga Matos,Jorge Manuel Rodrigues Pires Guerra,Maria Alexandra Gonçalves Subtil,Maria 
Candida Crespo,Maria da Conceição Sampaio Gonçalves Xavier,Maria Filomena Mesquita,Maria Ines Falcao 
Barrios,Nelson Manuel Santos Barradas,Teresa Margarida Noronha A.A.Da Silva

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
abril,dezembro,fevereiro,janeiro,junho,maio,março,novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Recursos da BE.

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Coordenação Projetos/PAA

Área Disciplinar/Projeto/Clube

Nome da atividade
Twist2018

Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O twist é um projeto de sensibilização e incentivo à ação para a Eficiência Energética, Alterações Climáticas e 
Desenvolvimento Sustentável. Pretende-se, com apoio do Ministério da Educação, a EDP e a ERSE, pretende-se que 
alunos e professores mobilizem as suas comunidades, promovendo o enriquecimento curricular fora do contexto da sala 
de aula e estimulando a relação entre as escolas e os órgãos de gestão local.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, 
estatística…),AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 Cidadania  (violência e 
indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável,AP 5 - Obj A - 
Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com tolerância 
ao erro por parte de todos os agentes educativos;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Carla Maria Marques de Freitas,Maria Luisa Pires Félix,Rita Maria Gonçalves Santos Bento

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
abril,dezembro,fevereiro,janeiro,junho,maio,março,novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Computadores, telemóveis

Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
11.º

Turmas
11.º - A,11.º - C

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Sessões de trabalho/ formação destinadas aos recursos humanos afetos ao serviço de biblioteca que abordem os 
seguintes assuntos: sítio Web das BE; biblioteca digital do agrupamento; referencial “Aprender com a biblioteca escolar; 
ferramentas digitais e utilização de dispositivos móveis na biblioteca.

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Formar os recursos humanos afetos à Biblioteca para melhorar o serviço prestado aos utilizadores.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  B -  
Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 Conhecimento e criatividade  
(Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da 
informação, financeira, digital, estatística…),AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e 
valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Nelson Manuel Santos Barradas

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
abril,dezembro,fevereiro,janeiro,junho,maio,março,novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
SPO

Nome da atividade
Orientação Vocacional e Profissional

Categoria/Modalidade
Projeto/clube interno

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Avaliação das capacidades e vocações dos alunos e integração das mesmas com os seus gostos e interesses 
profissionais, de modo a informar e aconselhar os alunos acerca das opções mais viáveis para o seguimento dos seus 
estudos. Sensibilização e introdução a este tema a alunos do terceiro ciclo e orientação vocacional dos alunos de 9º 
ano de modo a contribuir para a escolha da área do ensino secundário ou curso profissional mais adequado. 
Reavaliação de alunos do secundário (se requerido ou necessário) de modo a contribuir para uma adequada escolha 
das disciplinas específicas e ponderação acerca dos cursos universitários mais adequados.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 2 - Obj A - Prevenir o 
abandono escolar;,AP 2 - Obj A - Prevenir o abandono escolar;

Dinamizadores da atividade
Hugo Miguel Alves Carabineiro

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
dezembro,fevereiro,janeiro,março,novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Aulas de Formação Complementar (8º e 9ºano)

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
100

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,8.º,9.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Expressões

Nome da atividade
"Ver e observar"

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Organização de exposições no final de cada período.
Objectivos específicos:Sensibilizar para o valor estético das diferentes formas de expressão artística;
Criar composições visuais a partir da observação e interpretação, utilizados os elementos e os meios de expressão 
visual;
Intervir no envolvimento visual, no sentido de uma melhoria da qualidade do espaço envolvente;
Desenvolver capacidade de manuseamento de instrumentos de corte,

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  B -  
Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação 
pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a 
articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, 
digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 2 
- Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de 
responsabilidade;,AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência 
e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da 
partilha de informação, experiências e saberes, com tolerância ao erro por parte de todos os agentes educativos;,AP 5 - 
Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com 
tolerância ao erro por parte de todos os agentes educativos;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 
5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Anabela Rocha Guerra Coelho,Artur Henrique Martins,Cristina Maria Carvalho P.Guimarães

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
dezembro,junho,março

Data de realização
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Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Agrupamento de escolas de Macedo de Cavaleiros

Recursos e materiais necessários
Cartolinas, cola, pioneses

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

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
7.º,8.º,9.º

Turmas
7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,7.º - F,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º - PIEF 
T A

Alunos

Escolas
Escola Básica de Chacim, Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade

Impresso em: 23-01-2018 16:25:20

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento Ciências Experimentais

Nome da atividade
OLimpiadas da Biologia

Categoria/Modalidade
Concurso

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A atividade decorre ao longo do ano lectivo, composta por duas eliminatórias (na escola) e uma final em local a definir.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;

Dinamizadores da atividade
Maria Eugenia Martins

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
janeiro,março

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
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Recursos e materiais necessários
fotocópias

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Expressões

Nome da atividade
À descoberta dos Museus na cidade

Categoria/Modalidade
Dia/Semana da escola/agrupamento

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
No dia 18 de Maio dia Internacional dos Museus, deslocam-se a um dos museus com visita guiada.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj D - 
Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…)

Dinamizadores da atividade
Angela Maria Santos Fernandes,Maria Ines Falcao Barrios

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Impresso em: 23-01-2018 16:25:21

Largo das Escolas, 5340-245 Macedo de Cavaleiros

Email: geral@agescmacedo.edu.pt
Fax: 278420167
Telf: 278421680PAA01



Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
97

Anos de escolaridade
5.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
CPCJ

Nome da atividade
Operação Nariz Vermelho

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Dinamização de atividades lúdico-pedagógicas junto dos alunos do pré-escolar e 1º ciclo com vista à sensibilização 
paras as questões do respeito e solidariedade para  com o outro. Venda de materiais alusivos com vista à angariação 
de fundos de ajuda.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, 
respeito, valorização do trabalho)

Dinamizadores da atividade
Maria Assunçao Gemelgo Correia

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
junho,maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD Geografia 420

Nome da atividade
O mundo dia a dia

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Recolha, pelos alunos e professores de Geografia, de notícias de cariz marcadamente geográfico e pertinência 
pedagógica, nos jornais e revistas (imprensa escrita).
Afixação, com periodicidade semanal, no corredor central, de algumas notícias, selecionadas de acordo com a sua 
atualidade e pertinência geográfica.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, 
financeira, digital, estatística…),AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 5 - Obj A 
- Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com 
tolerância ao erro por parte de todos os agentes educativos;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Amelia da Conceiçao Rosa Jacinto,Francisco Armando Angélico Choupina,Gualter David Teixeira Honrado

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Expressões

Nome da atividade
”Exposição ”

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Exposição dos trabalhos elaborados ao longo do ano pelos alunos que frequentam a sala dos Currículos Específicos 
Individualizados

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, 
com tolerância ao erro por parte de todos os agentes educativos;,AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e 
articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com tolerância ao erro por parte de todos os 
agentes educativos;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo

Dinamizadores da atividade
Angela Maria Santos Fernandes,Francisco José Marçal Veiga,Paulo Alexandre Lima Mendonça Prada

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
7

Anos de escolaridade
11.º,5.º,7.º,9.º

Turmas
11.º - B,11.º - D

Alunos
14030 - Miguel Agostinho Martins Ribeiro (9.ºE),14494 - João José Cuadra Miranda (9.ºD),14579 - Raquel dos Santos 
Monteiro (5.ºA),14767 - André Luís Fernandes Rodrigues (11.ºB),14885 - Joel António da Paula Cabeleira (7.ºD),15001 - 
Bruna Raquel Moreira Falcão (11.ºD),15034 - Fátima Sofia dos Anjos (9.ºB)

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento Ciências Experimentais

Área Disciplinar/Projeto/Clube
Clube Natura,Eco-Escolas

Nome da atividade
Missão Ambiente

Categoria/Modalidade
Eco-escolas

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Campanha de sensibilização, em parceria com a Valormed e farmácias do concelho, para a entrega de medicamentos 
fora de prazo nas farmácias. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho 
colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável,AP 5 Promoção e 
valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Carla Maria Marques de Freitas

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

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

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º,1.º CEF 2,1.º CEF 3,10.º,11.º,12.º,2.º,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º,EFA,P3,P4,P5

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD Geografia 420

Nome da atividade
Jóias da Cartografia

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Recolha de todos os mapas da Escola em local próprio, especialmente vocacionado para a sua consulta e 
manuseamento, por forma a devolver-lhes a dignidade perdida.
Catalogação de acordo com as normas internacionais vigentes.
Recuperação física de alguns mapas em crítico estado.
Tentar uma breve resenha histórica da coleção, dentro do paradigma dominante do ensino da geografia em Portugal, e 
do especial destaque dado aos mapas na formação de uma consciência territorial.
Por fim, proceder, em espaço nobre, à exposição, para toda a comunidade escola, de vários exemplares, seguindo um 
tema congregador.
Elaborar um catálogo de inventariação 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e 
horizontal;,AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências 
e saberes, com tolerância ao erro por parte de todos os agentes educativos;

Dinamizadores da atividade
Maria Raquel Lopes Tavares Magalhães

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Colaboração com os docentes de todas as estruturas pedagógicas do agrupamento (planificação, realização conjunta e 
avaliação de atividades).

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Promover o trabalho colaborativo entre a BE e as diferentes estruturas pedagógicas do Agrupamento.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar 
a articulação pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação 
pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 
Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Carla Maria Rocas Baltazar,Jorge Manuel Rodrigues Pires Guerra,Maria Alexandra Gonçalves 
Subtil,Maria Candida Crespo,Maria da Conceição Sampaio Gonçalves Xavier,Maria Filomena Mesquita,Maria Ines 
Falcao Barrios,Nelson Manuel Santos Barradas

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Recursos da BE.

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Desafios de Leitura: proposta de leitura de 6 livros com características distintas. 
Atividade com regulamento específico.

Categoria/Modalidade
Concurso

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Promover hábitos de leitura recreativa.
Promover o gosto pela leitura.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Carla Maria Rocas Baltazar,Jorge Manuel Rodrigues Pires Guerra,Maria Alexandra Gonçalves 
Subtil,Maria Candida Crespo,Maria da Conceição Sampaio Gonçalves Xavier,Maria Filomena Mesquita,Maria Ines 
Falcao Barrios,Nelson Manuel Santos Barradas

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Recursos da BE.
Impressões

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Divulgação das novidades integradas na coleção no sítio web das bibliotecas.

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Divulgar novos recursos da BE.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…)

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Nelson Manuel Santos Barradas

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Recursos e materiais necessários
Recursos da BE

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

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Sessões de trabalho com os docentes de educação especial para planear, executar e avaliar atividades dirigidas a 
alunos de educação especial.

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Criar uma BE inclusiva que promova a integração dos alunos de educação especial nas suas atividades.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  B -  
Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação 
pedagógica e a articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj C - Melhorar a articulação pedagógica e a 
articulação curricular vertical e horizontal;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê 
resposta às necessidades dos alunos;,AP 1 - Obj D - Proporcionar uma oferta formativa diversificada que dê resposta 
às necessidades dos alunos;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, 
estatística…),AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 5 
Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Nelson Manuel Santos Barradas

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Recursos da BE.

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Apoiar projetos da escola em parceria com entidades exteriores à escola.  

Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Fomentar o trabalho colaborativo com entidades exteriores à escola.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Nelson Manuel Santos Barradas

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
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Recursos e materiais necessários
Recursos da BE.

Público-alvo
Outro

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Revisão da parceria estabelecida com a biblioteca municipal para garantir a realização de reuniões regulares e de 
atividades em parceria.

Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Fomentar o trabalho colaborativo com a Biblioteca Municipal.
Realizar atividades conjuntas de promoção da leitura.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 3 - Obj A - Estimular o 
trabalho colaborativo em parceria com os organismos locais;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 
5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Nelson Manuel Santos Barradas,Paulo Duarte da Silva Dias

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Encarregados de educação/Comunidade,Outro

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Criação de comunidades de leitores.

Categoria/Modalidade
Projeto/clube interno

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Promover hábitos de leitura recreativa.

Partilhar experiências de leitura.
Criar dinâmicas em torno de temas de interesse comuns.
Fomentar a troca de opiniões.
Desenvolver o espírito crítico.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 - Obj  B -  Promover o sucesso educativo;,AP 5 Promoção e 
valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Carla Maria Rocas Baltazar,Jorge Manuel Rodrigues Pires Guerra,Maria Alexandra Gonçalves 
Subtil,Maria Candida Crespo,Maria da Conceição Sampaio Gonçalves Xavier,Maria Filomena Mesquita,Maria Ines 
Falcao Barrios,Nelson Manuel Santos Barradas

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Recursos da BE.

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Projeto SOBE

Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Promover hábitos de leitura através de recursos transversais.
Promover a leitura de forma transversal nas diferentes áreas curriculares.
Contribuir para a construção de estratégias que melhorem os hábitos de vida saudável dos alunos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que promovam a cidadania (solidariedade, educação para a saúde, educação 
ambiental, empreendedorismo, as literacias).,AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que promovam a cidadania 
(solidariedade, educação para a saúde, educação ambiental, empreendedorismo, as literacias).,AP 4 Promoção de 
hábitos de vida saudável,AP 4 Promoção de hábitos de vida saudável

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Carla Maria Rocas Baltazar,Jorge Manuel Rodrigues Pires Guerra,Maria Alexandra Gonçalves 
Subtil,Maria Candida Crespo,Maria da Conceição Sampaio Gonçalves Xavier,Maria Filomena Mesquita,Maria Ines 
Falcao Barrios,Nelson Manuel Santos Barradas

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Recursos da BE.
Recursos do SOBE.

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Área Disciplinar/Projeto/Clube
AD Geografia 420

Nome da atividade
Exposição itinerante "Pintar a Europa: art in progress" sob o mote "Unida na diversidade"

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Reúne obras de Gonzalez de Aguliar e Juan Castulo de Ayamonte e de «artistas» anónimos, cidadãos espanhóis e 
portugueses, de todas as idades e áreas, sendo sempre enriquecida ao longo do seu percurso pela inclusão de novas 
obras de artistas ligados aos locais onde tem vindo a ser acolhida.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 2 Cidadania  
(violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria 
com os organismos locais;

Dinamizadores da atividade
Rita Maria Gonçalves Santos Bento

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

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

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Visitas de autores.

Categoria/Modalidade
Conferência/Palestra/Debate

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Promover o livro e os hábitos de leitura.
Promover o contacto com os escritores.
Contribuir para a valorização do livro e dos autores.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…)

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Carla Maria Rocas Baltazar,Jorge Manuel Rodrigues Pires Guerra,Maria Alexandra Gonçalves 
Subtil,Maria Candida Crespo,Maria da Conceição Sampaio Gonçalves Xavier,Maria Filomena Mesquita,Maria Ines 
Falcao Barrios,Nelson Manuel Santos Barradas

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Recursos da BE.

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento Ciências Experimentais

Área Disciplinar/Projeto/Clube
Eco-Escolas

Nome da atividade
Jovens Repórteres para o Ambiente.

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos irão elaborar reportagens acerca de temáticas relacionadas com sustentabilidade e conservação do 
Ambiente. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 3 Empreendedorismo 
e desenvolvimento sustentável,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Carla Maria Marques de Freitas

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
40

Anos de escolaridade
10.º,11.º,9.º

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Expressões

Nome da atividade
Visita a museus e exposições

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visitar ao longo do ano, sendo a sua periodicidade mensal, os vários museus locais  e exposições que estiverem 
patentes no Centro Cultural de  Macedo de Cavaleiros.
Museus  a visitar: Museu Municipal Martin Gonçalves de Macedo, Museu de Arqueologia, Museu de Arte Sacra,Museu 
do Mel e Museu do azeite. 
Objetivos específicos da atividade:  
- Promover a inclusão dos alunos com Necessidades Educativas Especiais; 
- Valorizar e respeitar a diversidade humana;
- Reconhecer a igualdade de direitos; 
- valorizar o património local;
- Fomentar a educação para a cidadania; 
- Promover a disciplina, o respeito e as boas regras de conduta; 
- Proporcionar aos alunos outras formas de contacto com os museus do concelho.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, 
com tolerância ao erro por parte de todos os agentes educativos;,AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e 
articulado através da partilha de informação, experiências e saberes, com tolerância ao erro por parte de todos os 
agentes educativos;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho colaborativo,AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Garcia dos Santos Moreira,Ana Sofia Ribeiro Gonçalves,Isabel Maria Teixeira Rodrigues,Licínia Maria Borges 
Pinto Ramos,Maria Adelaide dos Santos Lobo,Mónica Margarida Pereira Martins,Paulo Alexandre Lima Mendonça 
Prada

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização
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Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
7

Anos de escolaridade
11.º,5.º,7.º,9.º

Turmas
11.º - B,11.º - D

Alunos
14030 - Miguel Agostinho Martins Ribeiro (9.ºE),14494 - João José Cuadra Miranda (9.ºD),14579 - Raquel dos Santos 
Monteiro (5.ºA),14767 - André Luís Fernandes Rodrigues (11.ºB),14885 - Joel António da Paula Cabeleira (7.ºD),15001 - 
Bruna Raquel Moreira Falcão (11.ºD),15034 - Fátima Sofia dos Anjos (9.ºB)

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Biblioteca digital do agrupamento / Comunicação e difusão da informação

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Promover a leitura em formato digital.
Divulgar atividades e recursos de aprendizagem disponibilizados pela BE.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…)

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Nelson Manuel Santos Barradas

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Recursos e materiais necessários
Internet

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

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas escolares

Nome da atividade
Circulação de recursos nas escolas sem biblioteca escolar.

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Permitir uma gestão integrada dos fundos documentais do Agrupamento.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 1 Conhecimento e 
criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…)

Dinamizadores da atividade
Ana Lúcia Pereira Costa,Carla Maria Rocas Baltazar,Jorge Manuel Rodrigues Pires Guerra,Maria Alexandra Gonçalves 
Subtil,Maria Candida Crespo,Maria da Conceição Sampaio Gonçalves Xavier,Maria Filomena Mesquita,Maria Ines 
Falcao Barrios,Nelson Manuel Santos Barradas

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Recursos da BE

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Coordenação Projetos/PAA

Área Disciplinar/Projeto/Clube

Nome da atividade
Parlamento de Jovens

Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Constituem objetivos do programa:
Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política;
Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o 
processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses;
Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões;
Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, definido anualmente;
Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais;
Estimular  as  capacidades  de  expressão  e  argumentação  na  defesa  das  ideias,  com  respeito  pelos valores da 
tolerância e da formação da vontade da maioria;
Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetem o seu presente e o futuro 
individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, estatística…),AP 2 - Obj B - Valorizar o 
trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 Cidadania  (violência e indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 
4 - Obj A - Desenvolver projetos que promovam a cidadania (solidariedade, educação para a saúde, educação 
ambiental, empreendedorismo, as literacias).,AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da 
partilha de informação, experiências e saberes, com tolerância ao erro por parte de todos os agentes educativos;,AP 5 
Promoção e valorização do trabalho colaborativo

Dinamizadores da atividade
Francisco Armando Angélico Choupina,Maria Jose de Carvalho Passeira Peredo,Rita Maria Gonçalves Santos Bento

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
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Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Área Disciplinar/Projeto/Clube

Nome da atividade
Nós Propomos!

Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O desenvolvimento de novas atividades e a continuidade do desenvolvimento do projeto "Nós Propomos! Inovação e 
Cidadania na Educação Geográfica.", em parceria com a Universidade de Lisboa.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
AP 1 - Obj  A - Catalisar as aprendizagens e o conhecimento através da inovação pedagógica e tecnológica;,AP 1 - Obj  
B -  Promover o sucesso educativo;,AP 1 Conhecimento e criatividade  (Literacias: da informação, financeira, digital, 
estatística…),AP 2 - Obj B - Valorizar o trabalho e o sentido de responsabilidade;,AP 2 Cidadania  (violência e 
indisciplina, respeito, valorização do trabalho),AP 3 - Obj A - Estimular o trabalho colaborativo em parceria com os 
organismos locais;,AP 3 Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável,AP 4 - Obj A - Desenvolver projetos que 
promovam a cidadania (solidariedade, educação para a saúde, educação ambiental, empreendedorismo, as 
literacias).,AP 5 - Obj A - Recorrer ao trabalho colaborativo e articulado através da partilha de informação, experiências 
e saberes, com tolerância ao erro por parte de todos os agentes educativos;,AP 5 Promoção e valorização do trabalho 
colaborativo

Dinamizadores da atividade
Francisco Armando Angélico Choupina,Rita Maria Gonçalves Santos Bento

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Câmara Municipal; Universidade de Lisboa

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
11.º,12.º

Turmas
11.º - C,11.º - D,12.º - C,12.º - D

Alunos

Escolas
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros

Destinatários (não-alunos) da atividade
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