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GRUPO 100
Escola

Tipo de
atividade

EB1/JI do
Montalvão

Visitas de
estudo

EB1/JI da
Azeda

Atividade

Promotores

Intervenientes

Público alvo

Calendarização

Linhas Orientadoras

Objetivos

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento, 6. Promover a
formação dos agentes educativos
4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo, 6.
Promover a formação dos agentes
educativos

2.2. Melhorar a ação/oferta educativa,
2.3. Promover o sucesso educativo e
a melhoria dos resultados escolares,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos
2.2. Melhorar a ação/oferta educativa,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 5.1.
Promover atividades que envolvam as
famílias na vida do agrupamento
2.2. Melhorar a ação/oferta educativa,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 7.3.
Promover as condições necessárias a
uma vida saudável no espaço escolar
2.2. Melhorar a ação/oferta educativa,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 7.1.
Rentabilizar os recursos humanos
existentes no agrupamento
2.2. Melhorar a ação/oferta educativa,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 6.1.
Promover o desenvolvimento
profissional do pessoal docente e não
docente
2.2. Melhorar a ação/oferta educativa,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 7.1.
Rentabilizar os recursos humanos
existentes no agrupamento
2.2. Melhorar a ação/oferta educativa,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 7.1.
Rentabilizar os recursos humanos
existentes no agrupamento
2.2. Melhorar a ação/oferta educativa,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 6.1.
Promover o desenvolvimento
profissional do pessoal docente e não
docente
2.2. Melhorar a ação/oferta educativa,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 6.1.
Promover o desenvolvimento

professores da
EB1/JI
Montalvão

professores e
assistentes
operacionais

crianças e
alunos

10-2018

Atividades
anuais

Visita ao navio
Escola Sagres e
caravela Vera
Cruz no âmbito
do Dia do Mar
Projeto Histórias
com Desafios

Educadores JI
Azeda

Comunidade
educativa

Crianças

Ano

EB1/JI da
Azeda

Atividades
anuais

A Ciência e a
Vida

Educadores

comunidade
educativa

crianças

ano

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo, 6.
Promover a formação dos agentes
educativos

EB1/JI da
Azeda

Atividades
anuais

Projeto
Musicando

Educadores e
Assistente
Operacional

Comunidade
Educativa

Crianças e
comunidade

ano

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo, 6.
Promover a formação dos agentes
educativos

EB1/JI da
Azeda

Atividades
anuais

com arte

educadores e
artista plástico

comunidade
educativa

crianças

ano

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

EB1/JI da
Azeda

Atividades
anuais

Leitura vai e
vem

educadores e
biblioteca
escolar

comunidade
educativa

crianças e
familias

ano

EB1/JI da
Azeda

Atividades
transversais

atelier de
fotografia

Arquivo
Municipal

Técnicos do
arquivo
municipal

crianças

ano

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento, 6. Promover a
formação dos agentes educativos
4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo, 6.
Promover a formação dos agentes
educativos

EB1/JI da
Azeda

Atividades
anuais

Matemética no
jardim de
infância

Docente da
escola superior
de educação

comunidade
educativa

crianças

ano

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento, 6. Promover a
formação dos agentes educativos

EB1/JI da
Azeda

Atividades
anuais

estagios de
alunas da
escola superior
de educação de

escola superior
de educação de
setubal

comunidade
educativa

crianças,
educadores

ano

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento, 6. Promover a
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setùbal

formação dos agentes educativos

EB1/JI da
Azeda

Visitas de
estudo

Da lota ao
mercado

tecnicos da
Camara
municipal de
Setubal

comunidade
educativa

crianças e
educadores do
j.I. Azeda e do
j.I. Bairro da
Conceição

ano

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento, 6. Promover a
formação dos agentes educativos

EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição

Visitas de
estudo

da lota ao
mercado

tecnicos da
camara
municipal de
setubal

comunidade
educativa

crianças e
educadores

ano

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento, 6. Promover a
formação dos agentes educativos

EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição

Visitas de
estudo

Parque do
bonfim

educadores

comunidade
educativa

crianças

ano

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo, 6.
Promover a formação dos agentes
educativos

EB1/JI da
Azeda

Visitas de
estudo

Visita ao
oceanário de
lisboa

tecnicos do
oceanario e
educadores

comunidade
educativa

crianças e
educadoras

maio

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento, 6. Promover a
formação dos agentes educativos

EB1/JI da
Azeda

Visitas de
estudo

visita ao museu
oceanografico
da arrabida setubal

educadores e
tecnicos do
museu

comunidade
educativa

crianças

ano

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento, 6. Promover a
formação dos agentes educativos

EB1/JI da
Azeda

Atividades
anuais

Visita ao Museu
Oceanográfico

Educadores JI
Azeda

Técnicos do
Museu

Crianças e
educadores

Abril

EB1/JI do
Montalvão

Atividades
anuais

Projeto brincar
com a língua
brincar com a
escrita

educadoras do J crianças,
I Montalvão
assistentes,
educadoras e
famílias

crianças

2018/2019

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo, 6.
Promover a formação dos agentes
educativos
2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento
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profissional do pessoal docente e não
docente
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos
2.2. Melhorar a ação/oferta educativa,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 4.1. Promover uma maior
articulação entre os vários níveis de
educação e ensino, visando garantir a
interdisciplinaridade e a continuidade
pedagógica no processo de ensino
aprendizagem, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos, 5.1. Promover atividades
que envolvam as famílias na vida do
agrupamento

EB1/JI do
Montalvão

Atividades
anuais

Matemática com educadoras
Arte

crianças,
assistentes,
família,

crianças

2018/2019

EB1/JI do
Montalvão

Atividades
anuais

Projeto "Amigos
do Ambiente"

educadoras

crianças,
assistentes,
famílias,
Instituições
externas

crianças

2018/2019

EB1/JI do
Montalvão

Atividades
anuais

Projeto "A casa
das emoções"

União de
Freguesias de
Setúbal

crianças,
educadoras,
assistentes,
famílias,
técnicas da
Associação
Acrescer

crianças

2018/2019

EB1/JI do
Montalvão

Atividades
anuais

Projeto "De
Pequenino"

Câmara
Municipal de
Setúbal"

educadoras,
crianças,
assistentes,
professor de
educação física
e técnicos da
Autarquia

crianças

2018/2019

EB1/JI do
Montalvão

Visitas de
estudo

Super SalvadorVamos salvar o
planeta

educadoras

Técnicos do
Plyanetário,
crianças,
assistentes

crianças

10.2018

EB1/JI nº8 de
Setúbal - Bairro
da Conceição

Atividades
anuais

Projeto "Família
Vai à Escola"

Educadora Dina

Crianças
Educadora
Assistentes
Famílias
Comunidade

Crianças do JI
Bairro da
Conceição

Ao longo do ano
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2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 4.1. Promover uma maior
articulação entre os vários níveis de
educação e ensino, visando garantir a
interdisciplinaridade e a continuidade
pedagógica no processo de ensino
aprendizagem, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos, 5.1. Promover atividades
que envolvam as famílias na vida do
agrupamento
2. Melhorar o sucesso educativo e
2.1. Promover a diversificação de
reduzir o abandono escolar, 4.
respostas face às necessidades dos
Promover a gestão curricular
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
articulada e o trabalho colaborativo, 5. educativa, 4.2. Promover a
Promover a visibilidade e a imagem
articulação entre as atividades e os
do agrupamento
projetos, 5.1. Promover atividades
que envolvam as famílias na vida do
agrupamento
3. Melhorar o comportamento dos
2.1. Promover a diversificação de
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
respostas face às necessidades dos
Promover a gestão curricular
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
articulada e o trabalho colaborativo, 5. educativa, 4.2. Promover a
Promover a visibilidade e a imagem
articulação entre as atividades e os
do agrupamento, 6. Promover a
projetos, 5.1. Promover atividades
formação dos agentes educativos
que envolvam as famílias na vida do
agrupamento, 6.1. Promover o
desenvolvimento profissional do
pessoal docente e não docente
4. Promover a gestão curricular
2.1. Promover a diversificação de
articulada e o trabalho colaborativo, 5. respostas face às necessidades dos
Promover a visibilidade e a imagem
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
do agrupamento
educativa, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos, 7.3. Promover as condições
necessárias a uma vida saudável no
espaço escolar
2. Melhorar o sucesso educativo e
2.1. Promover a diversificação de
reduzir o abandono escolar, 4.
respostas face às necessidades dos
Promover a gestão curricular
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
articulada e o trabalho colaborativo
educativa, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos, 7.3. Promover as condições
necessárias a uma vida saudável no
espaço escolar
2. Melhorar o sucesso educativo e
2.1. Promover a diversificação de
reduzir o abandono escolar
respostas face às necessidades dos
alunos
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Educativa
EB1/JI nº8 de
Setúbal - Bairro
da Conceição

Atividades
anuais

"Livro Vai Livro
Vem"

Educadora Dina

Crianças
Educadora
Assistentes
Famílias
Crianças
Educadora
Assistentes
Famílias
Comunidade
educativa
Educadora
Assistentes
Crianças
Técnica do
Museu
Educadora
Assistentes
Crianças
Técnica do
Museu
comunidade
educativa

Crianças do JI
Bairro da
Conceição

Ao longo do ano

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos

EB1/JI nº8 de
Setúbal - Bairro
da Conceição

Atividades
anuais

Projeto "Ciência
Divertida"

Educadora Dina

Crianças do JI
do Bairro da
Conceição

Ao longo do ano

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos

EB1/JI nº8 de
Setúbal - Bairro
da Conceição

Visitas de
estudo

Museu do
trabalho :
"Mercearia
Quem Diria

Educadora Dina

Crianças do JI
do Bairro da
Conceição

janeiro de 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 4.2. Promover a articulação
entre as atividades e os projetos

EB1/JI nº8 de
Setúbal - Bairro
da Conceição

Visitas de
estudo

Museu do
Trabalho:
Industria
Conserveira

Educadora Dina

Crianças do JI
do Bairro da
Conceição

março 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos

EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão

Atividades
anuais

festa final de
ano 2019

educadores,
famílias
(pessoal não
docente)

crianças e
famílias

junho de 2019

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento, 6. Promover a
formação dos agentes educativos

EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão

Atividades
anuais

festa de Natal
2018

Educadores,
famílias e
pessoal não
docente

comunidade
educativa

crianças e
famílias

dezembro de
2018

EB1/JI da
Azeda

Atividades
transversais

azeda numa
onda mais
saudável

educadores e
professores

comunidade
educativa

crianças

ao longo do ano

EB1/JI da
Azeda

Atividades
transversais

dia da criança

educadores,
professores e
outra entidade a
convidar

comunidade
educativa

crianças

junho de 2019
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2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos, 7.1. Rentabilizar os recursos
humanos existentes no agrupamento
4. Promover a gestão curricular
2.1. Promover a diversificação de
articulada e o trabalho colaborativo, 5. respostas face às necessidades dos
Promover a visibilidade e a imagem
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
do agrupamento, 6. Promover a
educativa, 4.2. Promover a
formação dos agentes educativos
articulação entre as atividades e os
projetos, 7.1. Rentabilizar os recursos
humanos existentes no agrupamento
4. Promover a gestão curricular
2.1. Promover a diversificação de
articulada e o trabalho colaborativo, 5. respostas face às necessidades dos
Promover a visibilidade e a imagem
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
do agrupamento, 6. Promover a
educativa, 4.1. Promover uma maior
formação dos agentes educativos
articulação entre os vários níveis de
educação e ensino, visando garantir a
interdisciplinaridade e a continuidade
pedagógica no processo de ensino
aprendizagem, 7.1. Rentabilizar os
recursos humanos existentes no
agrupamento
4. Promover a gestão curricular
2.1. Promover a diversificação de
articulada e o trabalho colaborativo, 5. respostas face às necessidades dos
Promover a visibilidade e a imagem
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
do agrupamento, 6. Promover a
educativa, 4.1. Promover uma maior
formação dos agentes educativos
articulação entre os vários níveis de
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EB1/JI da
Azeda

Atividades
transversais

magusto

educadores,
professores e
assador de
castanhas

comunidade
educativa

crianças

9 de novembro
de 2018

EB1/JI do
Montalvão

Visitas de
estudo

Casa da
Avenidaexposição de
pintura e ateliê

educadoras

guia da
exposição,
educadoras,
crianças,
assistentes

crianças

11.2018

EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão

Atividades
transversais

Festa de Natal

12.2018

Visitas de
estudo

crianças e
utentes da
Cáritas

01.2019

EB1/JI do
Montalvão

Atividades
anuais

Cantar as
Janeiras aos
utentes da
Cáritas
Diocesana
Semanas das
Histórias
tradicionais

educadoras,
crianças,
assistentes,
famílias
educadoras,
crianças,
assistentes,
técnicos da
Cáritas
educadoras,
crianças,
assistentes,
famílias

crianças

EB1/JI do
Montalvão

educadoras dos
jardins da
Azeda e do
Montalvão
educadoras

crianças

01.2019

EB1/JI do
Montalvão

Visitas de
estudo

Visita guiada à
biblioteca
municipal de
Setúbal

educadoras

educadoras,
crianças,
assistentes,
técnica da
biblioteca

crianças

01.2019

EB1/JI do
Montalvão

Visitas de
estudo

Exposição "O
dominó começa
com Miró", no
museu Berardo

educadoras

educadoras,
crianças,
assistentes,
técnicos do

crianças

02.2019

educadoras
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educação e ensino, visando garantir a
interdisciplinaridade e a continuidade
pedagógica no processo de ensino
aprendizagem, 7.1. Rentabilizar os
recursos humanos existentes no
agrupamento
4. Promover a gestão curricular
2.1. Promover a diversificação de
articulada e o trabalho colaborativo, 5. respostas face às necessidades dos
Promover a visibilidade e a imagem
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
do agrupamento, 6. Promover a
educativa, 4.1. Promover uma maior
formação dos agentes educativos
articulação entre os vários níveis de
educação e ensino, visando garantir a
interdisciplinaridade e a continuidade
pedagógica no processo de ensino
aprendizagem, 7.1. Rentabilizar os
recursos humanos existentes no
agrupamento
4. Promover a gestão curricular
2.1. Promover a diversificação de
articulada e o trabalho colaborativo, 5. respostas face às necessidades dos
Promover a visibilidade e a imagem
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
do agrupamento
educativa, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos
1. Construir a identidade do
5.1. Promover atividades que
agrupamento, 5. Promover a
envolvam as famílias na vida do
visibilidade e a imagem do
agrupamento
agrupamento
1. Construir a identidade do
1.1. Mobilizar a comunidade
agrupamento, 5. Promover a
educativa na construção da
visibilidade e a imagem do
identidade
agrupamento
4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos, 5.1. Promover atividades
que envolvam as famílias na vida do
agrupamento
2. Melhorar o sucesso educativo e
2.1. Promover a diversificação de
reduzir o abandono escolar, 5.
respostas face às necessidades dos
Promover a visibilidade e a imagem
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
do agrupamento
educativa, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos
2. Melhorar o sucesso educativo e
2.1. Promover a diversificação de
reduzir o abandono escolar, 4.
respostas face às necessidades dos
Promover a gestão curricular
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
articulada e o trabalho colaborativo, 5. educativa, 4.2. Promover a
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museu

Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento
2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

articulação entre as atividades e os
projetos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos
5. Promover a visibilidade e a imagem 5.1. Promover atividades que
do agrupamento
envolvam as famílias na vida do
agrupamento

EB1/JI do
Montalvão

Atividades
anuais

Atelier de
Matemática
Divertida

educadoras

educadoras,
crianças,
assistentes

crianças

02.2019

EB1/JI do
Montalvão

Atividades
anuais

desfile de
carnaval

educadoras

crianças

02.2019

EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1/JI nº8 de
Setúbal - Bairro
da Conceição
EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1/JI nº8 de
Setúbal - Bairro
da Conceição
EB1/JI do
Montalvão

Atividades
anuais

festa dos
pais/família

educadoras

educadoras,
crianças,
assistentes,
famílias
educadoras,
crianças,
assistentes,
famílias

crianças

03.2019

5. Promover a visibilidade e a imagem 5.1. Promover atividades que
do agrupamento
envolvam as famílias na vida do
agrupamento

Visitas de
estudo

visita ao Museu
da Música
Mecânicaexposição de
caixas de
música
semana da
leitura

educadoras

educadoras,
crianças,
assistentes,
técnicas do
museu

crianças

2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento

educadoras

educadoras,
crianças,
assistentes,
famílias

crianças

04.2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

EB1/JI do
Montalvão

Visitas de
estudo

Contadora de
histórias "dó,ré
mi, música
daqui e dali"

educadoras

educadoras,
crianças,
assistentes, e
contadora de
histórias

crianças

04.2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento

EB1/JI do
Montalvão

Visitas de
estudo

Museu
Giacomettivisita "Indústria
Conserveira"

educadoras

educadoras,
crianças,
assistentes,
técnicas do
museu

crianças

05.2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento

EB1/JI do
Montalvão

Visitas de
estudo

visita ao Arquivo educadoras
Municipal

educadoras,
crianças,

crianças

05.2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 5.

Atividades
anuais

Plano Anual de Atividades 2018-19
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2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos, 5.1. Promover atividades
que envolvam as famílias na vida do
agrupamento
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos

assistentes,
técnicos do
Arquivo

EB1/JI do
Montalvão

Visitas de
estudo

Oficina
"Arquivista por
um dia"

educadoras

EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão

Atividades
anuais

Festa de final do educadoras
ano letivo

EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de
Setúbal –
Areias, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição, EB1
das Praias do
Sado

Atividades
transversais

Projeto de
Articulação
Curricular préescolar e 1º
ciclo

Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento

educadoras,
crianças,
assistentes,
técnicos do
Arquivo

crianças

05.2019

crianças e
famílias

06.2019

Departamentos
da educação
pré escolar e
professores do
1º ano/1º ciclo

educadoras,
crianças,
assistentes,
famílias
educadoras,
professores do
1º ano, crianças,
alunos,
assistentes

crianças e
alunos

2019

Promotores

Intervenientes

alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos
2. Melhorar o sucesso educativo e
2.1. Promover a diversificação de
reduzir o abandono escolar, 5.
respostas face às necessidades dos
Promover a visibilidade e a imagem
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
do agrupamento
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos
5. Promover a visibilidade e a imagem 4.2. Promover a articulação entre as
do agrupamento
atividades e os projetos, 5.1.
Promover atividades que envolvam as
famílias na vida do agrupamento
1. Construir a identidade do
2.1. Promover a diversificação de
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
respostas face às necessidades dos
educativo e reduzir o abandono
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
escolar, 4. Promover a gestão
educativa, 2.3. Promover o sucesso
curricular articulada e o trabalho
educativo e a melhoria dos resultados
colaborativo
escolares, 4.1. Promover uma maior
articulação entre os vários níveis de
educação e ensino, visando garantir a
interdisciplinaridade e a continuidade
pedagógica no processo de ensino
aprendizagem, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos

GRUPO 110
Escola

Tipo de
atividade

Atividade

Público alvo

Calendarização

EB1 nº1 de
Atividades
Setúbal – Areias anuais

Trupe das
Areias

escola EB1 Nº1

Alunos/Professo
res

Comunidade
Educativa

2018/2019

EB1 nº1 de
Atividades
Setúbal – Areias anuais

Animação do
livro e leitura

Escola Superior
de Educação de
Setúbal

Professores/Alu
nos

Alunos e Pais

2018/2019

EB1/JI da

Projeto" O

Biblioteca

Professores,

Alunos do 1º

Novembro de

Atividades

Plano Anual de Atividades 2018-19

Linhas Orientadoras
3. Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento

Objetivos

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 3.2. Envolver os
encarregados de educação na
reflexão sobre os problemas de
caráter disciplinar
4. Promover a gestão curricular
2.1. Promover a diversificação de
articulada e o trabalho colaborativo, 6. respostas face às necessidades dos
Promover a formação dos agentes
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativos
educativa
1. Construir a identidade do
1.1. Mobilizar a comunidade

Página 9 de 43

Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de
Setúbal –
Areias, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição, EB1
das Praias do
Sado
EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de
Setúbal –
Areias, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição, EB1
das Praias do
Sado

transversais

Mundo das
Histórias"

Municipal de
alunos,
Setúbal /
Assistentes
Conselho de
Operacionais
docentes 1º Ano

Ano

2018

agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 4. Promover a gestão
curricular articulada e o trabalho
colaborativo

educativa na construção da
identidade, 2.1. Promover a
diversificação de respostas face às
necessidades dos alunos, 2.2.
Melhorar a ação/oferta educativa, 2.3.
Promover o sucesso educativo e a
melhoria dos resultados escolares,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos

Atividades
transversais

Atividade:
História
partilhada

Escola/
Conselho de
Docentes de 1º
Ano

Professores ,
alunos

Alunos do 1º
Ano

Março de 2019

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 4. Promover a gestão
curricular articulada e o trabalho
colaborativo

EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de
Setúbal –
Areias, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição, EB1
das Praias do
Sado
EB1/JI da
Azeda

Visitas de
estudo

Visita de Estudo
à Quinta
Pedagógica da
Gâmbia

Quinta
Pedagógica da
Gâmbia/
Conselho de
Docentes de 1º
Ano

Professores,
alunos,
Assistentes
operacionais

Alunos do 1º
Ano

Maio de 2019

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 4. Promover a gestão
curricular articulada e o trabalho
colaborativo

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares, 4.1. Promover uma maior
articulação entre os vários níveis de
educação e ensino, visando garantir a
interdisciplinaridade e a continuidade
pedagógica no processo de ensino
aprendizagem, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos
1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.1. Promover a
diversificação de respostas face às
necessidades dos alunos, 2.2.
Melhorar a ação/oferta educativa, 2.3.
Promover o sucesso educativo e a
melhoria dos resultados escolares,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos

Visitas de
estudo

Jardim
Zoológico

Conselho de
Docentes do 2º
ano

Professores do
Conselho de
Docentes do 2º
ano

Turmas do 2º
ano

junho de 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

EB1/JI da
Azeda

Visitas de
estudo

Fortaleza de
S.Filipe

Museu do
Trabalho Michel
Giacometti

Professores do
CD do 4ºano

Turmas do 4º
ano

outubro a
dezembro de
2018

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

EB1/JI da
Azeda

Visitas de
estudo

Visita ao Museu
do Trabalho
Michel
Giacometi

Museu do
Trabalho Michel
Giacometti

Guia do Museu
e professores
do Conselho de
docentes do 3º
ano

Turmas do 3º
ano

outubro a
dezembro de
2018

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Plano Anual de Atividades 2018-19
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2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares

EB1/JI da
Azeda

Atividades
anuais

Dia da Família

PTT,
coordenadora

PTT, Professora
Bibliotecária,
Professores de
Apoio,
Coadjuvações

Alunos do 1º
ciclo

15 de maio de
2018

1. Construir a identidade do
agrupamento, 5. Promover a
visibilidade e a imagem do
agrupamento

EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de
Setúbal –
Areias, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição
EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de
Setúbal –
Areias, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição
EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de
Setúbal –
Areias, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição, EB1
das Praias do
Sado
EB1/JI da
Azeda

Visitas de
estudo

Visita ao
Planetário
/Museu da
Eletricidade

Museu da
Marinha /
Museu da
Eletricidade

Professores do
Conselho de
docentes do 3º
ano

Todas as
turmas do 3º
ano

junho de 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Visitas de
estudo

Museu de
Etnografia

Museu
doTrabalho
Michel
Giacometti

Professores do
CD do 4ºano

Alunos do 4º
ano

De janeiro a
abril de 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares

Visitas de
estudo

Atividade
cultural-Ida ao
teatro

Forum Luisa
Todi

Professores do
Conselho de 2º
ano

Alunos do 2º
ano

De janeiro a
abril de 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares

Atividades
anuais

Projeto de
Coordenadora,
escola - "Azeda PTT
numa onda mais
saudável"

Coordenadora,
PTT, Profs de
Apoio, Profs.
Coadjuvantes,
Prof.
Bibliotecária,
Profs alunos do
1º Ciclo,
Assistentes
Operacionais

Turmas do 1º
ciclo

Ao longo do ano

1. Construir a identidade do
agrupamento, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir a
indisciplina, 4. Promover a gestão
curricular articulada e o trabalho
colaborativo, 5. Promover a
visibilidade e a imagem do
agrupamento

EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de

Visitas de
estudo

Ida a Coimbra

Professores do
CD 4º ano

turmas do 4ºano junho de 2019

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.1. Promover a
diversificação de respostas face às
necessidades dos alunos, 2.2.
Melhorar a ação/oferta educativa, 3.1.
Melhorar o comportamento em sala
de aula, a assiduidade e a
pontualidade dos alunos, 4.2.
Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 7.3.
Promover as condições necessárias a
uma vida saudável no espaço escolar
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso

Conselho de
Docentes do
4ºano

Plano Anual de Atividades 2018-19

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo
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1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.2. Melhorar a
ação/oferta educativa, 5.1. Promover
atividades que envolvam as famílias
na vida do agrupamento
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares

Setúbal – Areias

educativo e a melhoria dos resultados
escolares
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares
1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.1. Promover a
diversificação de respostas face às
necessidades dos alunos, 2.2.
Melhorar a ação/oferta educativa, 3.1.
Melhorar o comportamento em sala
de aula, a assiduidade e a
pontualidade dos alunos, 4.2.
Promover a articulação entre as
atividades e os projetos

EB1/JI da
Azeda

Visitas de
estudo

Ida à Biblioteca
Municipal de
Setúbal

Professores do
Conselho de
Docentes do 2º
ano

Professores do
2º ano da EB
Azeda

Alunos do 2º
ano da EB
Azeda

De janeiro a
abril de 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

EB1/JI da
Azeda

Atividades
anuais

Festa de Natal

Alunos do 1º
ciclo

Comunidade
Educativa da
Escola

dezembro de
2018

1. Construir a identidade do
agrupamento, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir a
indisciplina, 4. Promover a gestão
curricular articulada e o trabalho
colaborativo, 5. Promover a
visibilidade e a imagem do
agrupamento

EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de
Setúbal –
Areias, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição
EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de
Setúbal –
Areias, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição
EB1/JI da
Azeda

Atividades
anuais

Reconto o
Conto Contigo
(Lendas e
Personalidades
locais)

PTT, Técnicos
das Atividades
de
Enriquecimento
Curricular,
Coordenadora
de
Estabelecimento
, Assistentes
Operacionais,
alunos, profs. de
apoio e profs.
coadjuvantes
Professores do
Conselho de
Docentes do 3º
ano

Professores do
Conselho de
Docentes do 3º
ano

Turmas do 3º
ano

Ano letivo
2018/2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares

Atividades
anuais

Reconto o
Conto Contigo
(História com
histórias)

Professores CD
do 4º ano

Professores/Alu
nos/ EE

Turmas do
4ºano

Ano letivo
2018/2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares

Atividades
anuais

Comemoração
Dia da Criança TAS vem à
Escola

PTT e
Coordenadora
de
Estabelecimento

Alunos do 1º
ciclo, PTT,
Assistentes
Operacionais e
Profs. de Apoio

31/05/2019

1. Construir a identidade do
agrupamento, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir a
indisciplina, 5. Promover a visibilidade
e a imagem do agrupamento

EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de

Atividades
anuais

Reconto o
Conto Contigo
(Ler para
crescer...)

Professores do
Conselho de
Docentes do 2º
ano

Atores do TAS,
Alunos do 1º
ciclo, PTT,
Coordenadora
de
Estabelecimento
, Assistentes
Operacionais,
Profs. de Apoio
Professores do
Conselho de
docentes do 2º
ano

Alunos do 2º
ano

Ano letivo
2018/2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.1. Promover a
diversificação de respostas face às
necessidades dos alunos, 2.2.
Melhorar a ação/oferta educativa, 3.1.
Melhorar o comportamento em sala
de aula, a assiduidade e a
pontualidade dos alunos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso

Plano Anual de Atividades 2018-19

Página 12 de 43

Setúbal –
Areias, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição, EB1
das Praias do
Sado
EB1/JI da
Azeda

educativo e a melhoria dos resultados
escolares

Atividades
anuais

Festa de
Finalistas do 4º
ano

PTT e
Coordenadora
de
estabelecimento

Alunos do 4º
ano, técnicos
das AEC, profs.
de apoio, PTT,
assistentes
operacionais

EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de
Setúbal –
Areias, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição
EB1/JI da
Azeda

Atividades
anuais

Projeto de
Matemática
"Desafiar o
pensamento"

CD do 4º ano

Atividades
anuais

Magusto na
Escola Assador de
Castanhas

EB1/JI da
Azeda

Atividades
anuais

EB1/JI da
Azeda

EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de
Setúbal –
Areias, EB1/JI

junho 2019

1. Construir a identidade do
agrupamento, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir a
indisciplina, 5. Promover a visibilidade
e a imagem do agrupamento

Docentes do CD Alunos do 4º
do 4ºano
ano

ano letivo
2018/2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Coordenadora e
PTT

Assador de
Castanhas

Comunidade
Escolar (alunos,
profs.,
assistentes
operacionais e
técnicos AEC)

9 de novembro
de 2018

1. Construir a identidade do
agrupamento, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir a
indisciplina, 5. Promover a visibilidade
e a imagem do agrupamento

Junior
Achivement
Portugal

Junior
Achivement
Portugal

Titulares de
turma do 3ºB e
3º C

Turmas do 3ºB
Ao longo do ano
e 3º C da escola letivo
da Azeda

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Atividades
anuais

Junior
Achievement
Portugal

Junior
Achievement
Portugal

Professores do
2º ano da EB
Azeda

Alunos do 2º
ano da EB da
Azeda

Ano letivo
2018/2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Atividades
anuais

Atividades
educativas que
se reportam ao
enriquecimento
do currículo
propostas por

Museus,
Bibliotecas,
Câmara
Municipal de
Setúbal,
Centros de Arte,

Professores de
titulares de
turma

alunos e alunas
do 1.º ciclo

2018-2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina

Plano Anual de Atividades 2018-19

Alunos da
Escola, PTT e
restante
Comunidade
Educativa

Página 13 de 43

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.1. Promover a
diversificação de respostas face às
necessidades dos alunos, 2.2.
Melhorar a ação/oferta educativa, 3.1.
Melhorar o comportamento em sala
de aula, a assiduidade e a
pontualidade dos alunos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.1. Promover a
diversificação de respostas face às
necessidades dos alunos, 2.2.
Melhorar a ação/oferta educativa, 3.1.
Melhorar o comportamento em sala
de aula, a assiduidade e a
pontualidade dos alunos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares
1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares

nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição, EB1
das Praias do
Sado

EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de
Setúbal –
Areias, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição, EB1
das Praias do
Sado
EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de
Setúbal –
Areias, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição, EB1
das Praias do
Sado
EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de
Setúbal –
Areias, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição, EB1
das Praias do
Sado
EB1 das Praias
do Sado

entidades e
instituições
externas às
escolas do
1ºciclo

de Ciência,
Culturais,
Patrimoniais.
Ambientais e
outros
Temáticos
locais ou
concelhos
limítrofes
Departamento
curricular do 1.º
ciclo

Articulação com
a Biblioteca
Escolar

Reconto o conto
Contigo

Docentes dos
Alunos e alunas
conselhos de 1º, do 1.º ciclo
2º, 3º e 4º ano

Ao longo do ano
letivo

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

2.3. Promover o sucesso educativo e
a melhoria dos resultados escolares,
4.1. Promover uma maior articulação
entre os vários níveis de educação e
ensino, visando garantir a
interdisciplinaridade e a continuidade
pedagógica no processo de ensino
aprendizagem, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos

Atividades
anuais

Regime da
Fruta e do Leite
Escolar, Heróis
da Fruta, Super
Saudáveis,
Alimentação
Saudável

Diversas
entidades e
instituições da
comunidade
local e nacional

Professores,
Assistentes,
Encarregados
de educação

Alunos e alunas
do 1º ciclo

Ao longo doa
ano letivo

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina

2.2. Melhorar a ação/oferta educativa,
3.2. Envolver os encarregados de
educação na reflexão sobre os
problemas de caráter disciplinar, 7.3.
Promover as condições necessárias a
uma vida saudável no espaço escolar

Atividades
transversais

Desporto
escolar,
diferentes
modalidades e
práticas de
iniciação
desportiva

Câmara
Professores
municipal de
titulares de
Setúbal e AESG turma

alunos e alunas
do 1º ciclo

Ao longo do ano
letivo

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares

Atividades
transversais

Festa dos
Frutos do
outono, A
família vem à
escola, Vou ler
à outra banda, A
aula sai da sala,
Espetáculos
musicais e de
teatro

Professora da
escola em
parceria com
entidades da
comunidade
envolvente,
Junta de
Freguesia do
Sado, Escola
Superior de

alunos e alunas
do 1º ciclo

Ao longo do ano
letivo

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 5.1. Promover atividades
que envolvam as famílias na vida do
agrupamento

Professora,
Professora
Bibliotecária,
Assistentes,
Encarregados
de educação

Plano Anual de Atividades 2018-19
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EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de
Setúbal –
Areias, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição, EB1
das Praias do
Sado

Articulação com
a Biblioteca
Escolar

EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de
Setúbal –
Areias, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição, EB1
das Praias do
Sado

Atividades
anuais

EB1 das Praias
do Sado

Visitas de
estudo

Subtemas e
Suprojetos,
Concursos
Literários, de
Ilustração, de
Leitura, Maletas
da
Sustentabilidade
, Saúde Oral,
Desenvolviment
o das Literacias,
de Cidadania e
Desenvolviment
o, Exposições
coletivas,
Encontros com
escritores e
ilustradores,
Feiras do Livro
Encontros com
os
coordenadores
de conselho de
ano, com
professores
coadjuvantes,
com professores
bibliotecários,
Presidentes de
conselho de
docentes
Quinta
Pedagógica
Pernalonga,
Museu
Oceanográfico
do Portinho da
Arrábida,
Fundação
Calouste
Gulbenkian,
Biblioteca
Municipal de
Pinhal Novo,

Educação,
Instituto da
Conservação da
Natureza,
Companhias de
teatro e
expressão
artística
Professores
Bibliotecários,
Rede de
Bibliotecas

Professores
titulares de
turma,
Professores
Bibliotecários

alunos e alunas
do 1º ciclo

Ao longo do ano
letivo

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

1.3. Otimizar a comunicação interna e
externa de forma a minorar o efeito da
dispersão geográfica do
agrupamento, 2.2. Melhorar a
ação/oferta educativa, 2.3. Promover
o sucesso educativo e a melhoria dos
resultados escolares

Coordenação do Docentes do 1.
departamento
ºciclo
curricular do 1.º
ciclo

Docentes do 1.º
ciclo

ao longo do ano
letivo, de forma
regular

1. Construir a identidade do
agrupamento

1.3. Otimizar a comunicação interna e
externa de forma a minorar o efeito da
dispersão geográfica do
agrupamento, 4.4. Otimizar o
desempenho das funções de
coordenação

Entidades e
instituições da
comunidade
envolvente do
município e
concelhos
próximos

Alunos e alunas
do 1º ciclo

Ao longo do ano
letivo

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento

2.3. Promover o sucesso educativo e
a melhoria dos resultados escolares,
4.1. Promover uma maior articulação
entre os vários níveis de educação e
ensino, visando garantir a
interdisciplinaridade e a continuidade
pedagógica no processo de ensino
aprendizagem, 5.1. Promover
atividades que envolvam as famílias
na vida do agrupamento

Professora da
escola,
Assistentes,
Encarregados
de Educação

Plano Anual de Atividades 2018-19
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Forum Luísa
Todi, Museus da
cidade de
Setubal
Sessões de
sensibilização
sobre Escola
Segura e A
Terra Treme

Agentes da
Segurança
Pública, GNR,
Bombeiros,
Proteção Civil

Coordenação de 1º ciclo e préescola
ecolar

EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de
Setúbal –
Areias, EB1/JI
nº8 de Setúbal Bairro da
Conceição, EB1
das Praias do
Sado
EB1/JI do
Montalvão

Atividades
anuais

Pessoal docente População
e Assistentes e
presente em
alunos e alunas cada escola

Atividades
anuais

Montalvão
saudável

EB1/JI do
Montalvão

Visitas de
estudo

Ciência divertida Coordenação de Professores e
alunos de 1º
- laboratório
escola
planetário móvel ciclo e pré

Novembro

EB1/JI do
Montalvão

Atividades
transversais

Baile do
halloween

outubro

EB1/JI do
Montalvão

Atividades
anuais

simulacro

EB1/JI do
Montalvão

Atividades
anuais

EB1/JI do
Montalvão

Visitas de
estudo

alunos do 1º
ciclo e pré

Coordenação de Pessoal docente alunos do 1º
escola
e não docente
ciclo e pré

Agenda a definir
pelas entidades
e Coordenação
das escolas

6. Promover a formação dos agentes
educativos

anuais

1. Construir a identidade do
agrupamento, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir a
indisciplina, 5. Promover a visibilidade
e a imagem do agrupamento

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.1. Promover a
diversificação de respostas face às
necessidades dos alunos, 2.2.
Melhorar a ação/oferta educativa, 3.1.
Melhorar o comportamento em sala
de aula, a assiduidade e a
pontualidade dos alunos
2. Melhorar o sucesso educativo e
2.1. Promover a diversificação de
reduzir o abandono escolar, 3.
respostas face às necessidades dos
Melhorar o comportamento dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
educativa, 2.3. Promover o sucesso
Promover a gestão curricular
educativo e a melhoria dos resultados
articulada e o trabalho colaborativo
escolares
1. Construir a identidade do
1.1. Mobilizar a comunidade
agrupamento, 3. Melhorar o
educativa na construção da
comportamento dos alunos/diminuir a identidade, 2.1. Promover a
indisciplina, 5. Promover a visibilidade diversificação de respostas face às
e a imagem do agrupamento
necessidades dos alunos, 2.2.
Melhorar a ação/oferta educativa
6. Promover a formação dos agentes 5.4. Atualizar o plano de segurança
educativos
das escolas do Agrupamento

Coordenação de Pessoal docente alunos e
escola
e não docente
pessoal docente
e não docente
Apadrinhamento Coordenação de prodessores do alunos do 1º
escola
1º ano, 3º ano,
ciclo e pré
4º ano e
educadores

uma vez por
período
uma vez por
período

1. Construir a identidade do
agrupamento, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir a
indisciplina, 5. Promover a visibilidade
e a imagem do agrupamento

magusto- o
assador vem à
escola

9 de novembro

1. Construir a identidade do
agrupamento, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir a
indisciplina, 5. Promover a visibilidade

Coordenação de pessoal docente
escola
e não docente

Plano Anual de Atividades 2018-19

alunos do 1º
ciclo e pré

5.4. Atualizar o plano de segurança
das escolas do Agrupamento, 7.3.
Promover as condições necessárias a
uma vida saudável no espaço escolar
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2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares, 3.1. Melhorar o
comportamento em sala de aula, a
assiduidade e a pontualidade dos
alunos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso

e a imagem do agrupamento

EB1/JI do
Montalvão

Extracurricular

Receção aos
novos alunos

coordenação de
escola

pessoal docente
e não docente

Promotores

Intervenientes

Professores do
Grupo

Turmas de 5.º e
6.º anos e
professores;
Técnica do
Museu de
Arqueologia;

Promotores

Intervenientes

alunos de 1º
ano e pré

14 de setembro

1. Construir a identidade do
agrupamento, 5. Promover a
visibilidade e a imagem do
agrupamento

educativo e a melhoria dos resultados
escolares, 3.1. Melhorar o
comportamento em sala de aula, a
assiduidade e a pontualidade dos
alunos
1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade

GRUPO 200
Escola
Escola Básica
Aranguez

Tipo de
atividade
Atividades
anuais

Atividade
O Museu Vem à
Escola Romanização;
Museu do
Trabalho; Quem
é Quem

Público alvo
5.º e 6.º anos

Calendarização

Linhas Orientadoras

Objetivos

Janeiro, 2019;
final de segundo
período e
terceiro período

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o comportamento
dos alunos/diminuir a indisciplina

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos resultados
escolares

Calendarização

Linhas Orientadoras

Objetivos

GRUPO 220
Escola

Tipo de
atividade

Atividade

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Campeonato de
ortografia 14

Escola Básica
Aranguez

Visitas de
estudo

Ida ao Teatro
"Ulisses"

Escola Básica
Aranguez

Visitas de
estudo

Escola Básica
Aranguez

Articulação com
a Biblioteca
Escolar

Escola Básica
Aranguez

Articulação com
a Biblioteca
Escolar
Articulação com
a Biblioteca

Escola Básica
Aranguez

Professores de
Português

Grupo de
Português do 2º
Ciclo
Ida ao teatro " O Grupo de
Principe Nabo"
Português do 2º
Ciclo
Miúdos a Votos Professores de
Português,Biblio
teca Escolar e
revista Visão
Júnior
Concurso
BE e
Nacional de
Professores de
Leitura
Português PNL
Literacia 3D
BE,Porto
Editora e

Público alvo

Alunos de 5º e
6º anos e
professores
Alunos e
professores

Alunos de 5º e
6º anos

1º,2º e 3º
Períodos

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

2.3. Promover o sucesso educativo e
a melhoria dos resultados escolares

Alunos de 6º
ano

2º Período

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

2.3. Promover o sucesso educativo e
a melhoria dos resultados escolares

Alunos e
professores

Alunos de 5º
ano

2º Período

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

2.3. Promover o sucesso educativo e
a melhoria dos resultados escolares

Professores e
alunos

Alunos 2º Ciclo

2º Período

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

2.3. Promover o sucesso educativo e
a melhoria dos resultados escolares

BE e
Professores de
Português
Alunos e
professores

alunos 2º Ciclo

1º/2º Períodos

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

2.3. Promover o sucesso educativo e
a melhoria dos resultados escolares

Alunos 2ºCiclo

A agendar

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

2.3. Promover o sucesso educativo e
a melhoria dos resultados escolares

Plano Anual de Atividades 2018-19
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Escolar
Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Halloween
Parade

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Christmas
Carols

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

professores de
Português
Grupo de Inglês
do 2º Ciclo

Grupo de Inglês
e de Educação
Musical do 2º
ciclo
Saint Valentine's Grupo de inglês
Day
do 2º Ciclo em
Articulação com
os professores
de Ed. Visual
Spelling Bee
Professores de
Inglês do 2º
Ciclo

Alunos e
professores

Alunos dos 2º e
3º Ciclos

Outubro 2018

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

Alunos e
professores

Alunos do 5º e
6º ano

dezembro 2018

Alunos e
professores

Alunos do 2º e
3º Ciclos

Fevereiro 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo
2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Alunos e
professores

Alunos do 5º e
6ºanos

Maio 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

2.2. Melhorar a ação/oferta educativa,
2.3. Promover o sucesso educativo e
a melhoria dos resultados escolares
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 4.2. Promover a articulação
entre as atividades e os projetos
2.2. Melhorar a ação/oferta educativa,
2.3. Promover o sucesso educativo e
a melhoria dos resultados escolares

2.2. Melhorar a ação/oferta educativa

GRUPO 230
Escola

Tipo de
atividade

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Atividade
Dia Mundial da
Alimentação Elaboração da
Pirâmide da
Dieta
Mediterrânica
em formato A2
para exposição
no espaço
escolar.
Dia Mundial da
Alimentação Decoração de
uma árvore na
escola com
imagens de
frutos decorados
pelos alunos,
alusivos a uma
alimentação
saudável.
Educação para a
Saúde - Sessão
informativa
sobre
alimentação

Promotores

Intervenientes

Público alvo

Calendarização

Linhas Orientadoras

Objetivos

Grupo 230

Grupo 230

Comunidade
escolar da
Escola de
Aranguez

Novembro de
2018

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento

4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 5.1.
Promover atividades que envolvam
as famílias na vida do agrupamento

Grupo 230

Grupo 230

Comunidade
escolar da
Escola de
Aranguez

Novembro de
2018

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento

4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 5.1.
Promover atividades que envolvam
as famílias na vida do agrupamento

GASET - Liga
Portuguesa
contra o CancroNúcleo Regional
do Sul ;

Antónia Gomes;
Carla Jesus;
Clarinda
Fernandes;
Marina Cordeiro;

Alunos do 6º ano Novembro de
2018

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a

2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos
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equilibrada.
Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Concurso
Matemático

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Concurso
Matemático Matemática em
Família
Ação de
divulgação e
prevenção de
doenças renais

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Sessão de
sensibilização
sobre a
importância das
abelhas na
polinização.

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Clube
borboletário e
jogos
matemáticos

Felisbela
Petronilho
Raiz Editora;
Felisbela
Petronilho
Raiz Editora;
Felisbela
Petronilho

Vanessa Amigo

APIR Associação
Portuguesa de
Insuficientes
Renais; Ana
Pereira
Raiz Editora;
Felisbela
Petronilho

Antónia Gomes;
Carla Jesus;
Clarinda
Fernandes;
Marina Cordeiro;
Vanessa Amigo
Ana Pereira;
Carla D´Aires;
Felisbela
Petronilho;
Marlene Póvoa;
Vânia Torres

Grupo 230

imagem do agrupamento

Grupo 230

Alunos de 5º. e
6º. ano

2º e 3º períodos

Grupo 230

Alunos de 5º. e
2º. Período 6º. ano;
Sábado
Encarregados de
Educação
Alunos de 6º.
Março de 2019
ano

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento

4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos

Alunos de 5º ano 2º. Período

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Carla Jesus,
Clarinda
Fernandes,
Marina Cordeiro,
Marlene Póvoa,
Vanessa Amigo

Alunos do 1º, 2º
e 3º Ciclos do
agrupamento

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 4.2. Promover
a articulação entre as atividades e
os projetos
2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares, 2.4. Criar um plano
estratégico de combate ao
abandono escolar

Intervenientes

Público alvo

Ano letivo
2018/2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares
2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares

GRUPO 240
Escola

Tipo de
atividade

Atividade

Promotores

Alunos do 5º e
6º anos -

Calendarização

Linhas Orientadoras

Objetivos

Alunos e
comunidade
escolar

Novembro e
Dezembro-2018

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina
2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.2. Melhorar a
ação/oferta educativa, 2.3.
Promover o sucesso educativo e a
melhoria dos resultados escolares
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 4.2. Promover
a articulação entre as atividades e
os projetos
2.2. Melhorar a ação/oferta

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Natal na Escola
" Viagem pelas
Tradições de
Natal

Grupo 240

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Viagem pela
Natureza("
Projeto MARE")

Professores 240- Professores e
EDUCARTE
alunos do
5ºANO

Comunidade
escolar

2º / 3º Períodos

Escola Básica

Atividades

14ª Semana da

240

Toda a

3º Período

1º 2º 3º ciclos e

Plano Anual de Atividades 2018-19

1. Construir a identidade do
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Aranguez

transversais

cor ,som e
movimento
Tema " Lix
ARTE"

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Festival de
"Música de
Setúbal "

CMS

secundário

comunidade
Educativa.

Turmas dos 5º e
6º anos

5º e 6º anos

agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 4. Promover a gestão
curricular articulada e o trabalho
colaborativo
3. Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento

educativa, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos, 5.1. Promover atividades
que envolvam as famílias na vida do
agrupamento
1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 3.1. Melhorar o
comportamento em sala de aula, a
assiduidade e a pontualidade dos
alunos, 4.1. Promover uma maior
articulação entre os vários níveis de
educação e ensino, visando garantir
a interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem

Calendarização

Linhas Orientadoras

Objetivos

Ao longo do Ano
letivo

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 5. Promover a visibilidade e
a imagem do agrupamento

Calendarização

Linhas Orientadoras

Maio 2019

GRUPO 250
Escola
Escola Básica
Aranguez

Tipo de
atividade
Atividades
anuais

Atividade
Tuna de
Aranguez

Promotores
Grupo de Ed.
Musical

Intervenientes
Alunos,
Professores,
Funcionários

Público alvo
Toda a
comunidade
educatica

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.1. Promover a
diversificação de respostas face às
necessidades dos alunos, 2.3.
Promover o sucesso educativo e a
melhoria dos resultados escolares

GRUPO 260
Escola

Tipo de
atividade

Atividade

Promotores

Intervenientes

Público alvo

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Semana
Europeia do
Desporto

Grupo de EF

Professores

Alunos do 2º e
3º Ciclos

Setembro de
2018

Escola Básica
Aranguez

Extracurricular

Open Day do
Desporto
Escolar Caminhada

Grupo EF

Professores

Alunos

Setembro de
2018

Plano Anual de Atividades 2018-19

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina

Objetivos

2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 3.1. Melhorar
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
1. Construir a identidade do
2.2. Melhorar a ação/oferta
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e reduzir o abandono
educativo e a melhoria dos
escolar, 3. Melhorar o
resultados escolares, 3.1. Melhorar
comportamento dos alunos/diminuir o comportamento em sala de aula,
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a indisciplina
Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Corta Mato
Escolar

Grupo EF

Professores

Alunos

Dezembro de
2018

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Torneio
ALBERTO
MENDES

Grupo EF

Professores

Alunos

Dezembro de
2018

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Dia do Atletismo
em Pista

Grupo EF

Professores

Alunos

Dezembro de
2018

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Torneio Interturmas de
Basquetebol

Grupo EF

Professores

Alunos do 5º e
7º Anos

Março de 2019

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Torneio Interturmas de
Voleibol

Grupo EF

Professores

Alunos do 5º, 6º,
7º e 8º Anos

Março de 2019

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Torneio Interturmas de
Andebol

Grupo EF

Professores

Alunos do 6º e
8º Anos

Março de 2019

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Torneio Interturmas de
Voleibol

Grupo EF

Professores

Alunos do 9º
Ano

Março de 2019

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina

Plano Anual de Atividades 2018-19
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a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 3.1. Melhorar
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 3.1. Melhorar
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 3.1. Melhorar
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 3.1. Melhorar
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 3.1. Melhorar
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 3.1. Melhorar
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 3.1. Melhorar
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos

Escola Básica
Aranguez

Atividades
anuais

Torneio Interturmas de Futsal

Grupo EF

Professores

Alunos do 5º, 6º,
7º, 8º e 9º Anos

Junho de 2019

Escola Básica
Aranguez

Atividades
transversais

Semana do
Departamento
de Expressões Exibição do GE
de Trampolins

João Lixa e
Grupo EF

João Lixa e
alunos do GE

Alunos do 1º, 2º
e 3º Ciclos e
Enc. de
Educação

Maio de 2019

Escola Básica
Aranguez

Extracurricular

Vela, Canoagem
e Remo CFDANS

CFDANS

Professores

Alunos

Ao longo de
2018/2019

Escola Básica
Aranguez

Visitas de estudo O 1º Ciclo vem à
Aranguez

Filipe Pestana e
Grupo de EF

Professores

Alunos do 1º
Ciclo (4º Ano)

Junho de 2019

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina

2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 3.1. Melhorar
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
1. Construir a identidade do
2.2. Melhorar a ação/oferta
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e reduzir o abandono
educativo e a melhoria dos
escolar, 3. Melhorar o
resultados escolares, 3.1. Melhorar
comportamento dos alunos/diminuir o comportamento em sala de aula,
a indisciplina
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
1. Construir a identidade do
2.2. Melhorar a ação/oferta
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e reduzir o abandono
educativo e a melhoria dos
escolar, 3. Melhorar o
resultados escolares, 3.1. Melhorar
comportamento dos alunos/diminuir o comportamento em sala de aula,
a indisciplina
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
1. Construir a identidade do
2.2. Melhorar a ação/oferta
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e reduzir o abandono
educativo e a melhoria dos
escolar, 3. Melhorar o
resultados escolares, 3.1. Melhorar
comportamento dos alunos/diminuir o comportamento em sala de aula,
a indisciplina
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos

GRUPO 290
Escola

Tipo de
atividade

Atividade

Promotores

Intervenientes

Público alvo

Calendarização

Linhas Orientadoras
1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Visitas de estudo Visita de Estudo
a Óbidos - Vila
Natal

Ana Isabel
Coelho

Profs
Acompanhantes

Alunos de
EMRC

Dezembro 2018

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Visitas de estudo Visita de Estudo
à Serra da
Estrela - Seia

Ana Isabel
Coelho

Professores
Acompanhantes

Alunos de
EMRC

Fevereiro 2019

Plano Anual de Atividades 2018-19

Objetivos

2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares, 3.1. Melhorar o
comportamento em sala de aula, a
assiduidade e a pontualidade dos
alunos, 4.1. Promover uma maior
articulação entre os vários níveis de
educação e ensino, visando garantir
a interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem
1. Construir a identidade do
2.3. Promover o sucesso educativo
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso e a melhoria dos resultados
educativo e reduzir o abandono
escolares, 3.1. Melhorar o
escolar, 3. Melhorar o
comportamento em sala de aula, a
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Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Visitas de estudo Encontro de
Ana Isabel
alunos de EMRC Coelho

Professores
Acompanhantes

Alunos de
EMRC

3 de Abril de
2019

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Visitas de estudo Encontro dos
Ana Isabel
alunos de EMRC Coelho
de Secundário
em Aveiro

Professores
Acompanhantes

Alunos de
Secundário

Abril de 2019

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Visitas de estudo Passeio
Ana Isabel
Convívio final de Coelho
ano ao Aqua
Show - Quarteira

Professores
Acompanhantes

Alunos de
EMRC

Junho 2019

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Atividades
anuais

Cabaz Solidário

Ana Isabel
Coelho

Professores,
Famílias
alunos,
carenciadas
Encarregados de
Educação

Ao longo do ano

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Atividades
transversais

Reconhecimento
da Escola
Solidária Hastear da
Bandeira

Ana Isabel
Coelho

Professores e
alunos

Abril de 2019

Comunidade
Educativa

comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina
1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina

assiduidade e a pontualidade dos
alunos
1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 3.1. Melhorar
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
1. Construir a identidade do
1.1. Mobilizar a comunidade
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso educativa na construção da
educativo e reduzir o abandono
identidade, 2.3. Promover o sucesso
escolar, 3. Melhorar o
educativo e a melhoria dos
comportamento dos alunos/diminuir resultados escolares, 3.1. Melhorar
a indisciplina
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
1. Construir a identidade do
2.3. Promover o sucesso educativo
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso e a melhoria dos resultados
educativo e reduzir o abandono
escolares, 3.1. Melhorar o
escolar, 3. Melhorar o
comportamento em sala de aula, a
comportamento dos alunos/diminuir assiduidade e a pontualidade dos
a indisciplina
alunos
1. Construir a identidade do
1.1. Mobilizar a comunidade
agrupamento, 4. Promover a gestão educativa na construção da
curricular articulada e o trabalho
identidade, 2.4. Criar um plano
colaborativo, 5. Promover a
estratégico de combate ao
visibilidade e a imagem do
abandono escolar, 4.2. Promover a
agrupamento
articulação entre as atividades e os
projetos
1. Construir a identidade do
1.1. Mobilizar a comunidade
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso educativa na construção da
educativo e reduzir o abandono
identidade, 2.3. Promover o sucesso
escolar, 4. Promover a gestão
educativo e a melhoria dos
curricular articulada e o trabalho
resultados escolares
colaborativo, 5. Promover a
visibilidade e a imagem do
agrupamento

GRUPO 300
Escola
Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Tipo de
atividade

Atividade

Promotores

Visitas de estudo Ida ao Teatro

Professores de
Português

Intervenientes
Professores e
alunos

Plano Anual de Atividades 2018-19

Público alvo
alunos do 11º

Calendarização
março de 2019

Linhas Orientadoras
2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina, 6.
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Objetivos
2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 3.1. Melhorar

Promover a formação dos agentes
educativos
Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Visitas de estudo ida ao museu e
teatro

Maria Manuel
Belbute; Sílvia
Durães; Bélia
Ferreira

Professores das
turmas de 9.º
ano

Turmas A, B, C,
D, E da ESSG

novembro de
2018

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Visitas de estudo itinerário
pedestre
(Lisboa) e teatro
(Mafra)

Sílvia Durães

professores das
turmas 12ºA e
12ºC

12ºA e 12ºC

2º período

3. Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
6. Promover a formação dos
agentes educativos

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Visitas de estudo Espetáculo
teatral "Leandro,
Rei da Helíria

Ângela Tavares

Alunos e
Professores

Alunos de 7º ano março de 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina

Escola Básica
Aranguez

Visitas de estudo Ida ao teatro:
"Auto da Barca
do Inferno"

professores de
Português do 9.º
ano

Professores e
alunos

Turmas de 9.º
ano

janeiro de 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

Escola Básica
Aranguez

Articulação com
a Biblioteca
Escolar

Professores de
Português do 3.º
Ciclo

Professores e
alunos

Alunos do 3.º
Ciclo

março de 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

Escola Básica
Aranguez

Visitas de estudo Ida ao teatro:
"Auto da Barca
do Inferno"

Professores de
Português d e9.º
ano

professores e
alunos de 9.º
ano

alunos de 9.º
ano

janeiro de 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

Chá Poético

o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares, 3.1. Melhorar o
comportamento em sala de aula, a
assiduidade e a pontualidade dos
alunos, 4.2. Promover a articulação
entre as atividades e os projetos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 4.2. Promover
a articulação entre as atividades e
os projetos
2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares, 2.4. Criar um plano
estratégico de combate ao
abandono escolar, 3.1. Melhorar o
comportamento em sala de aula, a
assiduidade e a pontualidade dos
alunos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares

GRUPO 320
Escola

Tipo de
atividade

Atividade

Promotores

Intervenientes

Plano Anual de Atividades 2018-19

Público alvo

Calendarização

Linhas Orientadoras
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Objetivos

Escola
Atividades
Secundária
anuais
Sebastião da
Gama, Escola
Básica Aranguez

Festa do cinema
- ida ao cinema

Profªs de
Francês,
Alliance
Française

Alunos e Profªs,
/Alliance
Française,
Autarquia e
Cinema Charlot

Alunos do 3º
Ciclo da EB de
Aranguez

Dezembro de
2018

Escola
Atividades
Secundária
anuais
Sebastião da
Gama, Escola
Básica Aranguez

Exposição de
postais e de
trabalhos sobre
o Natal

Grupo de
Francês

Alunos e profªs
de Francês,
Professora
Bibliotecária

Alunos e
comunidade
escolar

Dezembro de
2018 e 1ª
semana de
janeiro de 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento, 7. Rentabilizar os
recursos humanos, administrativofinanceiros e de
espaços/equipamentos
2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento

Escola
Atividades
Secundária
anuais
Sebastião da
Gama, Escola
Básica Aranguez

La Chandeleur (
desenvolvida em
sal de aula

Profs de Francês Profs, alunos

Alunos de
francês, que
tenham aulas
nesse dia

Fevereiro de
2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares
2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares

GRUPO 330
Escola

Tipo de
atividade

Atividade

Promotores

Intervenientes

Público alvo

Calendarização

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Visitas de estudo Londres

Ana Paço e
Emílio Pereira

Alexandra Brito

8º e 9ºanos

março2019

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Atividades
anuais

Elaboração e
Exposição
trabalhos
Halloween

Helena Graça

7º E/ F/G

comunidade
escolar

outubro e
novembro 2018

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Atividades
anuais

Elaboração e
exposição
Thanksgiving

Elsa Costa

7ºA,B,C ,D

Comunidade
educativa

Novembro 2018
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Linhas Orientadoras
2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina

Objetivos

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 3.1. Melhorar
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
1. Construir a identidade do
1.1. Mobilizar a comunidade
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso educativa na construção da
educativo e reduzir o abandono
identidade, 2.3. Promover o sucesso
escolar, 3. Melhorar o
educativo e a melhoria dos
comportamento dos alunos/diminuir resultados escolares, 3.1. Melhorar
a indisciplina
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos, 5.1. Promover atividades
que envolvam as famílias na vida do
agrupamento
1. Construir a identidade do
1.1. Mobilizar a comunidade
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso educativa na construção da
educativo e reduzir o abandono
identidade, 2.3. Promover o sucesso
escolar, 3. Melhorar o
educativo e a melhoria dos
comportamento dos alunos/diminuir resultados escolares, 3.1. Melhorar
a indisciplina
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
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alunos
Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Visitas de estudo Assistir peça
teatro língua
Inglesa

Fernanda
Marques e
outros
professores

Turmas de
Secundário

Alunos
envolvidos na
atividade

2º período

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Visitas de estudo Teatro interativo
Língua Inglesa

Fernanda
Marques e
outros
professores

Turmas de
Secundário

Alunos
envolvidos na
atividade

2º período

Público alvo

Calendarização

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina
2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares

Linhas Orientadoras

Objetivos

2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares

GRUPO 400
Escola

Tipo de atividade

Atividade

Promotores

Intervenientes

Escola
Visitas de estudo
Secundária
Sebastião
da Gama

Caravela Vera
Cruz e Museu
da Marinha

Bélia Ferreira

Susana Proença e
Isabel Severino

10.º F e 10.º G

2.º período

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina

Escola
Visitas de estudo
Secundária
Sebastião
da Gama

Assembleia da
República e
Museu Militar

Bélia Ferreira

M. Manel Belbute,
Sílvia Durães,
Laura Soares,
Alexandra Brito

9.º A, 9.º B, 9.º
D

2.º período

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina

Escola
Básica
Aranguez

Visitas de estudo

Angelina Soares e
Maria de Fátima
Pereira

Professoras das
turmas de 8º ano

Turmas de 8º
ano de
Aranguez

janeiro de 2019

Escola
Básica
Aranguez

Visitas de estudo

Visita de estudo
à Galeria
Municipal de
Setúbal
Visita de estudo
ao Museu do
Trabalho em
Setúbal

Professora
Angelina Soares

Professora
Angelina Soares

Turmas de 8º
abril de 2019.
ano (A,B,C,D, F,
G) de Aranguez

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo
2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Escola
Básica
Aranguez

Visitas de estudo

Visita de estudo
à Casa do
Corpo SantoMuseu do
Barroco, em
Setúbal

Profª Fátima
Pereira

Professora Fátima
Pereira e
Professor
Acompanhante

Alunos do 8º
Ear

Plano Anual de Atividades 2018-19

abril 2018

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo
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2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 3.1. Melhorar
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 3.1. Melhorar
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares

Escola
Visitas de estudo
Secundária
Sebastião
da Gama,
Escola
Básica
Aranguez

Percurso
Megalítico:
Montemor-oNovo e Évora

Paulo Capelo e
Sónia Cardoso

Professores e
7º ano, turma A
Responsável pelo (ESSG) e 7º C
Museu Etnográfico (EBA)
e Arqueológico de
Montemor-o-Novo

7 de março de
2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Escola
Visitas de estudo
Secundária
Sebastião
da Gama

Visita de Estudo
à Galeria
Municipal de
Setúbal

Paulo Capelo

Responsável pela
Galeria Municipal

Alunos do 10º H

5 de abril de 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

Escola
Secundária
Sebastião
da Gama
Escola
Básica
Aranguez

Articulação com a
Biblioteca Escolar

Comemoração
de datas
especiais e
efemérides
Sessão
Comemorativa
do Dia
Internacional da
Mulher

Paulo Capelo

Equipa da
Biblioteca Escolar

Comunidade
escolar

Ao longo do ano
letivo

Angelina Soares e
Fátima Pereira

Alunos do 9ºano Março-2019
Escola de
Aranguez

Escola
Básica
Aranguez

Visitas de estudo

Visita de estudo
ao Museu do
Aljube

Professora Fátima
Pereira

Dirigente do
Movimento
Democrático das
Mulheres e
Responsável da
APAV de Setúbal
Pfª Fátima Pereira
e professores
acompanhantes

1. Construir a identidade do
agrupamento, 5. Promover a
visibilidade e a imagem do
agrupamento
4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

alunos das
turmas do 9º
ano da EB
Aranguez

abril 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Escola
Básica
Aranguez

Articulação com a
Biblioteca Escolar

A Resistência
durante a
Ditadura
SalazaristaEncontro/Debat
e
Visita de estudo
ao PalácioConvento de
Mafra

Pfª Fátima Pereira

Pfª Fátima
Pereira, Pfs
acompanhantes,
convidados
exteriores à
escola e URAP
Inês Seabra;
Alexandra
Tavares; Isabel
Gaspar.

Alunos do 9º
ano da EB
Aranguez

abril 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

11ºG; 11º H

18 de outubro de
2018

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
6. Promover a formação dos
agentes educativos

Professores dos
conselhos de
turma respetivos

12ºF e 12º G

23 de janeiro

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Atividades
transversais

Escola
Visitas de estudo
Secundária
Sebastião
da Gama

Escola
Visitas de estudo
Secundária
Sebastião
da Gama

Lurdes Rico

Visita de Estudo Lurdes Rico
à Assembleia da
República

Plano Anual de Atividades 2018-19
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2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 3.1. Melhorar
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 4.2. Promover a articulação
entre as atividades e os projetos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares
2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares, 4.1. Promover uma maior
articulação entre os vários níveis de
educação e ensino, visando garantir
a interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos
2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 4.1. Promover
uma maior articulação entre os
vários níveis de educação e ensino,
visando garantir a

Escola
Visitas de estudo
Secundária
Sebastião
da Gama

Visita de estudo
a Berlim,
Dresden e
Praga

Lurdes Rico

Emílio Pereira;
Ana Paço; Helena
Passadas; Nuno
Lemos; Cristina
Gomes e Emília
Neves.

Alunos do 11º e
12º anos

12 de abril a 19 de 2. Melhorar o sucesso educativo e
abril de 2019
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento

interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos
2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares, 4.1. Promover uma maior
articulação entre os vários níveis de
educação e ensino, visando garantir
a interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem,
5.1. Promover atividades que
envolvam as famílias na vida do
agrupamento

GRUPO 410
Escola

Tipo de
atividade

Atividade

Promotores

Intervenientes

Público alvo

Calendarização

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Visitas de estudo Mitrex 2018

Proteção civil

Sofia Correia

11º A

Novembro 2018

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Visitas de estudo Ida ao cinema

vários
professores do
ensino noturno

várias turmas do
ensino noturno

alunos EFA

Dezembro 2018

Promotores

Intervenientes

Linhas Orientadoras

Objetivos

1. Construir a identidade do
agrupamento, 5. Promover a
visibilidade e a imagem do
agrupamento

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos
1. Construir a identidade do
2.2. Melhorar a ação/oferta
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso educativa
educativo e reduzir o abandono
escolar, 5. Promover a visibilidade e
a imagem do agrupamento

GRUPO 420
Escola
Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Tipo de
atividade

Atividade

Visitas de estudo Visita de Estudo
ao Porto de
Lisboa

Ana Gonzaga e
Alexandre Silva

professores da
turma
acompanhantes

Plano Anual de Atividades 2018-19

Público alvo
11ºF, 11ºG,
11ºH e 11ºO

Calendarização
Abril 2019

Linhas Orientadoras
2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo
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Objetivos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 3.1. Melhorar
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Articulação com
a Biblioteca
Escolar

Elaboração
folhetos
informativos
sobre TER Turismo em
Espaço Rural

Ana Gonzaga e
Alexandre Silva

Alunos das
turmas 11ºF,
11ºG, 11ºH e
11ºO

Comunidade
Escolar

Dezembro 2018

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Atividades
transversais

Simulação da
Assembleia
Geral das
Nações Unidas

Tiago Aboim

Bélia Ferreira

9ºano

maio 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 3.1. Melhorar
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 4.1. Promover
uma maior articulação entre os
vários níveis de educação e ensino,
visando garantir a
interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos

GRUPO 430
Escola
Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Tipo de
atividade

Atividade

Visitas de estudo Roadshow
Financeiro

Promotores
MoneyLab e
Câmara
Municipal de
Setúbal

Intervenientes
José Miranda

Público alvo
Turmas 11.ºF e
11.º O

Calendarização
outubro 2018

Linhas Orientadoras
6. Promover a formação dos
agentes educativos

Objetivos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa

GRUPO 500
Escola
Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Escola

Tipo de
atividade
Atividades
anuais

Atividades

Atividade
Projeto “Viver a
matemática na
Lusofonia”

Isto é

Promotores

Intervenientes

Prof. Manuel
Santos

Pais/Encarregad
os de Educação

Prof. Manuel

Escola de S.
Tomé (alunos e
Professores de
matemática)
Professor

Plano Anual de Atividades 2018-19

Público alvo

Calendarização

Linhas Orientadoras

Objetivos

Alunos das
turmas 7.ºE e
7.ºF

Durante o ano
letivo

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento

2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 5.1. Promover
atividades que envolvam as famílias
na vida do agrupamento

Alunos do 7.º

19 de

2. Melhorar o sucesso educativo e

2.2. Melhorar a ação/oferta
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Secundária
Sebastião da
Gama

anuais

Matemática

Santos

Rogério Martins
autor e
apresentador do
programa “Isto é
matemática” da
SIC
Professores de
matemática

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Atividades
anuais

Participação na
37.ª edição das
Olímpíadas
Portuguesas de
Matemática

Sociedade
Portuguesa de
Matemática

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama
Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Extracurricular

Olimpíadas de
Matemática

Atividades
transversais

Exposição de
trabalhos

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Atividades
transversais

Matemática em
Quadras.......

Fernanda
Páscoa Teresa
Serrano Ana
Maria Silva Silva

Comunidade
escolar

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama
Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Atividades
anuais

Comemoração
do dia do Pi

Prof. Manuela
Silva

Extracurricular

Dia da
Matemática

grupo de
Matemática
(500)

(Prof. Manuel
Santosparticipante)
Teresa Pacheco Todos os
e Manuel Luís
professores do
Santos
grupo de
Matemática
Ana Dominguez Alunos e outros
e AnaMatos
elementos do
Conselho de
Turma

ano

novembro/2018

reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento

educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 4.2. Promover
a articulação entre as atividades e
os projetos

Alunos do
ensino básico e
secundário

7 de
novembro/2018
9 de
janeiro/2019 4 a
7 de abril de
2019
Nov/Jan/Abril de
2018 e 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento
2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento
2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares

Alunos do 3º
ciclo, secundário
e profissional
Comunidade
escolar

Abril de 2019

Alunos e
comunidades
escolar em geral

Abril

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

Prof. Manuela
alunos de 8º ano
Silva e Fernanda
Páscoa

março 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

professores do
grupo disciplinar

fevereiro 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Plano Anual de Atividades 2018-19

Comunidade
Educativa
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2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares
2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares, 4.1. Promover uma maior
articulação entre os vários níveis de
educação e ensino, visando garantir
a interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem
2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares, 4.1. Promover uma maior
articulação entre os vários níveis de
educação e ensino, visando garantir
a interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 4.1. Promover uma maior
articulação entre os vários níveis de
educação e ensino, visando garantir
a interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem

GRUPO 510
Escola

Tipo de
atividade

Atividade

Escola
Visitas de estudo O Planetário
Secundária
Vem à Escola
Sebastião da
Gama, Escola
Básica Aranguez
Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Visitas de estudo Visita de estudo
ao Instituto
Politécnico de
Setúbal,
integrada na
“Semana da
Ciência e
Tecnologia” e no
projeto
Learn&Fly/
Clube de
Aeronáutica
Extracurricular
Concurso
Nacional no
âmbito do
projeto
Learn&Fly
(“AeroDays”)/
Clube de
Aeronáutica

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Extracurricular

Escola Básica
Aranguez

Atividades
transversais

Palestra/
Workshop/
demonstrações
no âmbito do
projeto
Learn&Fly /
Clube de
Aeronáutica
Educação sexual
em meio escolar

Promotores
Ana Carneirinho;
Fayaz
Bahadurali; Sara
Cabral; Sandra
Pestana; Tânia
Augusto
Clube de
Aeronáutica
(Carlos Pereira/
Aníbal Alves)

Clube de
Aeronáutica
(Carlos Pereira/
Aníbal Alves)

Clube de
Aeronáutica
(Carlos Pereira/
Aníbal Alves)

PES Aranguez ;
Equipa do CAOJ

Intervenientes

Público alvo

Calendarização

Linhas Orientadoras

Objetivos

Alunos de 7º ano outubro e
novembro 2018

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares

Clube de
Aeronáutica/
professora
Anabela Raiado
(EB 2,3 de
Aranguez)
professora
Teresa Miranda
(Agrupamento
Lima de Freitas)

1 turma de 9º
Ano EB 2,3
Aranguez (9ºA)
+ 1 turma de 10º
Ano da Escola
Lima de Freitas

novembro 2018

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 4.1. Promover
uma maior articulação entre os
vários níveis de educação e ensino,
visando garantir a
interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem

Alunos/ equipas
inscritas no
Clube/
Professores que
colaboram com
o Clube/
Professores do
Instituto
Politécnico de
Setúbal
Clube de
Aeronáutica/
IPS/ Alunos do
Clube

Alunos/ equipas
inscritas no
Clube de
Aeronáutica

fevereiro 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 4.1. Promover uma maior
articulação entre os vários níveis de
educação e ensino, visando garantir
a interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem

Comunidade
escolar (em
especial turmas
de 9º e 10º
anos)

novembro 2018

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Professores dos
diferentes
ciclos;Técnicos
convidados;Alun
os dos vários
anos de
escolaridade

Alunos do, 2º e
2018/2019
3º
Ciclos;Comunida
de Educativa

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 4.1. Promover uma maior
articulação entre os vários níveis de
educação e ensino, visando garantir
a interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem
1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 5.1. Promover
atividades que envolvam as famílias
na vida do agrupamento

Docentes dos
Conselhos de
Turma dos 7º
anos
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2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento, 6.
Promover a formação dos agentes
educativos, 7. Rentabilizar os
recursos humanos, administrativofinanceiros e de

Página 31 de 43

espaços/equipamentos
Escola Básica
Aranguez

Atividades
transversais

Higiene pessoal
e Saúde oral

PES Aranguez
;Centro de
Saúde

Professores dos
grupos 230 e
520; Alunos dos
vários anos de
escolaridade

Alunos do, 2º e
3º Ciclos;
Comunidade
Educativa

outubro 2018;
março 2019

Escola Básica
Aranguez

Atividades
transversais

Comemoração
do “Dia Mundial
da Alimentação

PES Aranguez e
Projeto À mesa

Professores
;Alunos dos
vários anos de
escolaridade

Alunos do, 2º e
3º Ciclos;
Comunidade
Educativa

outubro 2018

Escola Básica
Aranguez

Atividades
transversais

Rastreio Visual e Pes Aranguez
da Diabetes

Escola Superior
de Saúde

Alunos do 5º ano
e 9ºano

Escola Básica
Aranguez

Atividades
transversais

Sessões de
sensibilização
sobre higiene
pessoal e oral

PES Aranguez

Higienista Oral
do Centro de
Saúde

Alunos do 5ºano

Escola Básica
Aranguez

Atividades
transversais

Rastreio oral
(alunos
nascidos em
2005 e 2008)

PES Aranguez

Centro de Saúde Alunos nascidos
2005 e 2008
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out 2018

março 2019

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 5. Promover a visibilidade e
a imagem do agrupamento, 6.
Promover a formação dos agentes
educativos, 7. Rentabilizar os
recursos humanos, administrativofinanceiros e de
espaços/equipamentos
1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 4. Promover a gestão
curricular articulada e o trabalho
colaborativo, 6. Promover a
formação dos agentes educativos,
7. Rentabilizar os recursos
humanos, administrativo-financeiros
e de espaços/equipamentos
1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 5. Promover a visibilidade e
a imagem do agrupamento, 6.
Promover a formação dos agentes
educativos, 7. Rentabilizar os
recursos humanos, administrativofinanceiros e de
espaços/equipamentos
1. Construir a identidade do
agrupamento, 5. Promover a
visibilidade e a imagem do
agrupamento, 6. Promover a
formação dos agentes educativos,
7. Rentabilizar os recursos
humanos, administrativo-financeiros
e de espaços/equipamentos

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos, 5.1. Promover atividades
que envolvam as famílias na vida do
agrupamento

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos, 5.1. Promover atividades
que envolvam as famílias na vida do
agrupamento

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 5.1. Promover
atividades que envolvam as famílias
na vida do agrupamento

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 4.1. Promover uma
maior articulação entre os vários
níveis de educação e ensino,
visando garantir a
interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem,
5.1. Promover atividades que
envolvam as famílias na vida do
agrupamento
1. Construir a identidade do
1.1. Mobilizar a comunidade
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso educativa na construção da
educativo e reduzir o abandono
identidade, 4.2. Promover a
escolar, 5. Promover a visibilidade e articulação entre as atividades e os
a imagem do agrupamento, 6.
projetos, 5.1. Promover atividades
Promover a formação dos agentes
que envolvam as famílias na vida do
educativos, 7. Rentabilizar os
agrupamento
recursos humanos, administrativofinanceiros e de
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espaços/equipamentos

GRUPO 520
Escola

Tipo de atividade

Escola
Visitas de estudo
Secundária
Sebastião
da Gama

Escola
Visitas de estudo
Secundária
Sebastião
da Gama

Atividade

Promotores

Intervenientes

Público alvo
10ºA,B,C,D

Calendarização

Linhas Orientadoras

Objetivos

Março 2019

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 4. Promover a gestão
curricular articulada e o trabalho
colaborativo

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 4.3.
Desenvolver planos de melhoria
sustentáveis

Fevereiro 2019

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 4. Promover a gestão
curricular articulada e o trabalho
colaborativo

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 4.3.
Desenvolver planos de melhoria
sustentáveis

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 3.1. Melhorar
o comportamento em sala de aula,
a assiduidade e a pontualidade dos
alunos
1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.1. Promover a
diversificação de respostas face às
necessidades dos alunos, 2.3.
Promover o sucesso educativo e a
melhoria dos resultados escolares
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 5.1.
Promover atividades que envolvam
as famílias na vida do agrupamento
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 5.1.

Saída de
Campo
AlmograveSines (da
Pangeia ao
Atlântico ou
uma viagem ao
Ciclo das
Rochas)
Visita de estudo
ao Instituto
Português do
Mar e da
Atmosfera (
Departamento
do Mar e
Recursos
Marinhos e
Estação
Metereológica e
sismológica )
Dinoparque

Maria João Sofio

Maria João Sofio;
Ana Cristina Sofio

Ana Cristina Sofio

Ana Cristina Sofio; 10º A,B,C,D
Maria João Sofio

Cláudia Maia,
Gabriela Meireles,
Filomena Grazina

Outros
professores do
Conselho de
turma

Alunos das
Março
turmas de 7ºano

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina

Escola
Básica
Aranguez

Visitas de estudo

Escola
Básica
Aranguez

Atividades anuais

Maratona da
Saúde

Gabriela Meireles,
Cláudia Maia,
Raquel Monteiro

Prof. Conselho de
turma,
BE,médicos do
(HSB, PRP, ISN,
DICAD) cães de
asistência

Turmas de
9ºano

Janeiro 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Escola
Secundária
Sebastião
da Gama
Escola
Secundária

Articulação com a
Biblioteca Escolar

Comemoração
do Dia Mundial
da Alimentação

Ana Cravo e
Carlos Almeida

Ana Cravo e
Carlos Almeida

Comunidade
escolar

16-10-2018

Atividades
transversais

Concurso de
desenho

Ana Cravo e
Carlos Almeida

BE e
Coordenadoras

Alunos do 1º
CEB

2º Período

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento
4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
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Sebastião
da Gama
Escola
Atividades anuais
Secundária
Sebastião
da Gama

Escola
Atividades anuais
Secundária
Sebastião
da Gama
Escola
Atividades
Secundária transversais
Sebastião
da Gama

"Alimentação
Saudável"
Concertar com a
direção os
alimentos a
disponibilizar
nas máquinas
de venda e nos
bofetes
Dia do almoço
no refeitório

Ana Cravo e
Carlos Almeida

das Escolas do 1º
CEB
Promotores e
direção do
agrupamento

Comunidade
escolar e não
escolar da
AESG

ao longo do ano
letivo

5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento
4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento

Promover atividades que envolvam
as famílias na vida do agrupamento
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 5.1.
Promover atividades que envolvam
as famílias na vida do agrupamento

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento
4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento

4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 5.1.
Promover atividades que envolvam
as famílias na vida do agrupamento
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 5.1.
Promover atividades que envolvam
as famílias na vida do agrupamento

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento
4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento
1. Construir a identidade do
agrupamento, 4. Promover a gestão
curricular articulada e o trabalho
colaborativo, 5. Promover a
visibilidade e a imagem do
agrupamento

4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 5.1.
Promover atividades que envolvam
as famílias na vida do agrupamento
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 5.1.
Promover atividades que envolvam
as famílias na vida do agrupamento
1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos, 5.1. Promover atividades
que envolvam as famílias na vida do
agrupamento
2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 4.1. Promover
uma maior articulação entre os
vários níveis de educação e ensino,
visando garantir a
interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem
2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 4.2. Promover
a articulação entre as atividades e
os projetos

Ana Cravo e
Carlos Almeida

Docentes do
agrupamento

Alunos do
agrupamento

Ao longo do ano
letivo

Formação
creditada
orientada para a
saúde alimentar
e a sua
aplicação na
vida escolar
Avaliação da
evolução dos
hábitos
alimentares
Caminhadas por
uma saudável

Ana Cravo e
Carlos Almeida

Promotores e
CFOS

Docentes do
agrupamento
e/ou de outras
escolas

Ao longo do ano
letivo

Ana Cravo e
Carlos Almeida

Professores e
alunos do 4º ano
do 1º CEB

Alunos do 4º
ano

Ao longo do ano
letivo

Ana Cravo, Carlos
Almeida e Nuno
Lemos

Promotores

Comunidade
educativa

Ao longo do ano

Dias das
Ciências
Naturais

Docentes do
grupo 520

Docentes do
grupo 520 e
BE/Banco
alimentar

Comunidade
escolar do
agrupamento

2 e 3 de maio de
2019

Escola
Atividades
Secundária transversais
Sebastião
da Gama

Sadinos
saudios.
Percurso
pedestre,
desporto e
piquenique
saudável

Rosália Santos e
Maria João Sofio

Rosália Santos /
Maria de Lurdes
Vaz e Maria João
Sofio /António
Pedro

9ºA e B

2º-3º período

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Escola
Atividades anuais
Secundária
Sebastião
da Gama

Ciência do
Sabor

Jaime Torres;
Maria João Sofio;
Rosália Santos

Jaime Torres;
Maria João Sofio;
Rosália Santos e
outros prof. do
Conselho de
turma

9ºA,B,C;D;E

2º Período

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Escola
Secundária
Sebastião
da Gama
Escola
Secundária
Sebastião
da Gama
Escola
Secundária
Sebastião
da Gama

Atividades anuais

Atividades
transversais

Atividades
transversais
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Escola
Atividades anuais
Secundária
Sebastião
da Gama

Coma fruta pela
sua saúde...

Rosália Santos

9ºB

Comunidade
escolar

1º e 2º períodos

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 6. Promover a formação
dos agentes educativos

Escola
Visitas de estudo
Secundária
Sebastião
da Gama

Visita de estudo
ao Centro de
tratamento da
Amarsul no
Seixal

Célia Canelas e
Rosália Santos

Prof.
acompanhantes
dos conselhos de
turma

Alunos de 8º
ano

2º Período

Escola
Atividades anuais
Secundária
Sebastião
da Gama

Atividade de
Biologia
marinha com a
MARE

Rosália Santos

MARE Faculdade de
Ciências de
Lisboa

8ºE

2º-3º Períodos

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo
2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 6.
Promover a formação dos agentes
educativos

Escola
Atividades
Secundária transversais
Sebastião
da Gama

Quase sem
palavras...
Exposição
interativa

Rosália Santos

Rosália Santos
Célia Canelas
Alunos do 8º ano

Comunidade
educativa - 8ºE

Fim 2º período

Escola
Visitas de estudo
Secundária
Sebastião
da Gama

Visita de estudo
ao CCV do
Lousal

Célia Canelas e
Rosália Santos
Tiago Aboim
Graça Duarte

Prof.
acompanhantes
dos C.T.

Alunos do 8º
ano

18 Janeiro 2019

Escola
Visitas de estudo
Secundária
Sebastião
da Gama

Visita de estudo
ao Centro de
Ciência Viva de
Estremoz

Ana Carneirinho;
Fayaz Bahadurali;
Graça Duarte;
Nádia Penas;
Rosália Santos

Prof.
acampanhantes
do conselho de
turma

7ºC,E,D,F,G

2º Período

Escola
Visitas de estudo
Secundária
Sebastião
da Gama

Visita ao CCV
do alviela e
Grutas de Stº
António

Ana Carneirinho;
Rosália Santos;
Graça Duarte

Prof.
acompanhantes
do conselho de
turma

7º A e B

Janeiro 2019

Escola
Atividades anuais
Secundária
Sebastião
da Gama

Exposição de
rochas e
minerais

Nádia Penas e
Rosália Santos

Nádia Penas e
Rosália Santos

Comunidade
escolar em
particular 7º e
10º ano

1º periodo e fim
do 2º período
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1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.2. Melhorar a
ação/oferta educativa, 2.3.
Promover o sucesso educativo e a
melhoria dos resultados escolares
2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares
1. Construir a identidade do
1.1. Mobilizar a comunidade
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso educativa na construção da
educativo e reduzir o abandono
identidade, 2.3. Promover o sucesso
escolar, 5. Promover a visibilidade e educativo e a melhoria dos
a imagem do agrupamento
resultados escolares, 4.1. Promover
uma maior articulação entre os
vários níveis de educação e ensino,
visando garantir a
interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem
2. Melhorar o sucesso educativo e
2.1. Promover a diversificação de
reduzir o abandono escolar, 3.
respostas face às necessidades dos
Melhorar o comportamento dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
educativa, 2.3. Promover o sucesso
Promover a gestão curricular
educativo e a melhoria dos
articulada e o trabalho colaborativo
resultados escolares
2. Melhorar o sucesso educativo e
2.1. Promover a diversificação de
reduzir o abandono escolar, 3.
respostas face às necessidades dos
Melhorar o comportamento dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
educativa, 2.3. Promover o sucesso
Promover a gestão curricular
educativo e a melhoria dos
articulada e o trabalho colaborativo
resultados escolares
2. Melhorar o sucesso educativo e
2.1. Promover a diversificação de
reduzir o abandono escolar, 3.
respostas face às necessidades dos
Melhorar o comportamento dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
educativa, 2.3. Promover o sucesso
Promover a gestão curricular
educativo e a melhoria dos
articulada e o trabalho colaborativo
resultados escolares
2. Melhorar o sucesso educativo e
2.1. Promover a diversificação de
reduzir o abandono escolar, 3.
respostas face às necessidades dos
Melhorar o comportamento dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
educativa, 2.3. Promover o sucesso
Promover a gestão curricular
educativo e a melhoria dos
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articulada e o trabalho colaborativo

resultados escolares
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 4.1. Promover
uma maior articulação entre os
vários níveis de educação e ensino,
visando garantir a
interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem
2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos

Escola
Atividades anuais
Secundária
Sebastião
da Gama

Feira de Fósseis Nádia Penas e
e Minerais com
Rosália Santos
oferta de
dinâmicas ao 1º
ciclo

Mineralia Alunos
das turmas A,B,C
eE

Comunidade
escolar
emparticular os
alunos do 7º
ano, 10º ano e
turmas de
escolas
primarias
aderentes

11-13 de
Fevereiro de 2019

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Escola
Básica
Aranguez

Visitas de estudo

Visita de estudo
ao Jardim
Multissensorial
das energias de
Setúbal

Cláudia Martins e
Jaime Torres

2 Professores
acompanhantes
dos conselhos de
turma para cada
turma

todos os alunos
do 8ºano

2ºperíodo

Escola
Básica
Aranguez

Visitas de estudo

Visita de Estudo
à Amarsul do
Seixal

Cláudia Martins e
Jaime Torres

2 Prof.
acompanhantes
dos CT para cada
turma

alunos do 8ºano

Escola
Básica
Aranguez

Visitas de estudo

Limpeza de
praia e de
espécies
invasoras

Cláudia Martins e
Jaime Torres

alunos do 8ºano

Durante o 2º
período - 2019

Escola
Visitas de estudo
Secundária
Sebastião
da Gama
Escola
Visitas de estudo
Secundária
Sebastião
da Gama

Visita ao
Instituto
Gulbenkian
Ciência
Visita ao
instituto Ricardo
Jorge, polo de
águas de Moura

Sandra Oliveira e
Célia Canelas

2 Prof.
acompanhantes
dos CT para cada
turma
CMS
Junta de
Freguesia
Turmas de 12 ano

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento
2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento
2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento

Alunos de 12
ano disciplina
Biologia

2o período, 2019

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Rosália Santos

Prof.
acompanhantes
do CT

Alunos do 9ºB

2º período

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

Escola
Articulação com a
Secundária Biblioteca Escolar
Sebastião
da Gama

Exposição de
trabalhos: A
mulher na
Ciência

Rosália Santos
Jaime Torres

Alunos do 9º ano

Comunidade
escolar

7-15 de Março

Escola
Atividades anuais
Secundária
Sebastião

Debate(s) sobre
questões
ambientais

Rosália Santos

Prof.
acompanhantes
do CT

Alunos do 8ºE

Durante o 2º,3º
Período
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2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos
2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos

2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares

2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares, 4.2. Promover a
articulação entre as atividades e os
projetos
1. Construir a identidade do
4.1. Promover uma maior
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso articulação entre os vários níveis de
educativo e reduzir o abandono
educação e ensino, visando garantir
escolar, 4. Promover a gestão
a interdisciplinaridade e a
curricular articulada e o trabalho
continuidade pedagógica no
colaborativo
processo de ensino aprendizagem,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos
2. Melhorar o sucesso educativo e
2.1. Promover a diversificação de
reduzir o abandono escolar, 3.
respostas face às necessidades dos
Melhorar o comportamento dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
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da Gama

alunos/diminuir a indisciplina

Escola
Articulação com a
Secundária Biblioteca Escolar
Sebastião
da Gama

Exposição de
trabalhos: "A
mulher na
Ciência"

Célia Canelas;
Rosália Santos

Alunos do 8º ano

Comunidade
escolar

7-15 Março 2019

Escola
Articulação com a
Secundária Biblioteca Escolar
Sebastião
da Gama

Exposição de
trabalhos: " A
Mulher na
Ciência"

Nádia Penas,
Rosália Santos e
Célia Caneals

Alunos do 7º e 8º
anos

Comunidade
escolar

7-15 de Março Dia da Mulher

educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares
1. Construir a identidade do
4.1. Promover uma maior
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso articulação entre os vários níveis de
educativo e reduzir o abandono
educação e ensino, visando garantir
escolar, 4. Promover a gestão
a interdisciplinaridade e a
curricular articulada e o trabalho
continuidade pedagógica no
colaborativo
processo de ensino aprendizagem,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos
1. Construir a identidade do
4.1. Promover uma maior
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso articulação entre os vários níveis de
educativo e reduzir o abandono
educação e ensino, visando garantir
escolar, 4. Promover a gestão
a interdisciplinaridade e a
curricular articulada e o trabalho
continuidade pedagógica no
colaborativo
processo de ensino aprendizagem,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos

GRUPO 530
Escola

Tipo de
atividade

Atividade

Promotores

Intervenientes

Público alvo

Calendarização

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Visitas de estudo E-TECH,
Setúbal - Visita
de Estudo

Luís Jerónimo

Luís Jerónimo

10ºM

3º Período

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Visitas de estudo E-TECH
Portugal´ 2019

Paulo J M C
Durães

Paulo J M C
Durães

Alunos 10ºJ

Maio 2019

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Visitas de estudo Semana da
Ciência e
Tecnologia EST / IPS

Luís Jerónimo e
Paulo J M C
Durães

Luís Jerónimo e
Paulo J M C
Durães

10º J
12º J

Novembro de
2018
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Linhas Orientadoras

Objetivos

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina, 4. Promover a gestão
curricular articulada e o trabalho
colaborativo, 5. Promover a
visibilidade e a imagem do
agrupamento, 6. Promover a
formação dos agentes educativos
2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.1. Promover a
diversificação de respostas face às
necessidades dos alunos, 2.4. Criar
um plano estratégico de combate
ao abandono escolar

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo
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2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares

GRUPO 550
Escola

Tipo de atividade

Escola
Visitas de estudo
Secundária
Sebastião
da Gama

Atividade

Promotores

Intervenientes

Visita de Estudo
à Lisbon Games
Week

Grupo 550, Emílio
Pereira

António Sousa,
Isabel Alves, Luís
Osório, Patrícia
Novaes, Elsa
Costa

Atividade

Promotores

Intervenientes

Público alvo
Alunos da
ESSG

Calendarização
Novembro 2018

Linhas Orientadoras

Objetivos

3. Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
6. Promover a formação dos
agentes educativos

2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 7.3. Promover
as condições necessárias a uma
vida saudável no espaço escolar

Linhas Orientadoras

Objetivos

GRUPO 600
Escola

Tipo de atividade

Público alvo

Calendarização

Escola
Visitas de estudo
Secundária
Sebastião
da Gama

Visita de estudo
a exposições
temporárias

Grupo de Artes
Visuais

Professores e
alunos de Artes
Visuais

Alunos de Artes
Visuais

2º período

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar

Escola
Atividades anuais
Secundária
Sebastião
da Gama

Exposições
temporárias

João Nunes

Professor de
Desenho e alunos
do 12º H

Comunidade
educativa

Ao longo do ano
letivo

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento

Escola
Atividades
Secundária transversais
Sebastião
da Gama
Escola
Atividades anuais
Secundária
Sebastião
da Gama

Formação
informal

João Nunes

Professores do
agrupamento

Ao longo do ano
letivo

6. Promover a formação dos
agentes educativos

Pintura mural

João Nunes

João Nunes e
todos os
professores
interessados
Alunos do 12º H

População de
Setúbal

Novembro e
2. Melhorar o sucesso educativo e
dezembro de 2018 reduzir o abandono escolar, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento

Escola
Atividades anuais
Secundária
Sebastião
da Gama

Exposições
temporárias

Fátima Afonso

Alunos de
Desenho

Comunidade
educativa

Ao longo do ano

Plano Anual de Atividades 2018-19

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar
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2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 5.1. Promover
atividades que envolvam as famílias
na vida do agrupamento
6.1. Promover o desenvolvimento
profissional do pessoal docente e
não docente
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 5.1. Promover
atividades que envolvam as famílias
na vida do agrupamento
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares

GRUPO 620
Escola

Tipo de
atividade

Atividade

Promotores

Intervenientes

Público alvo

Calendarização

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama, Escola
Básica
Aranguez,
EB1/JI da
Azeda, EB1/JI
do Montalvão,
EB1 nº1 de
Setúbal – Areias,
EB1/JI nº8 de
Setúbal - Bairro
da Conceição,
EB1 das Praias
do Sado
Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Atividades
anuais

Corta-Mato
escolar

Grupos de
Educação Física
de Aranguez e
ESSG

Todos os alunos
inscritos

Todos os Ciclos

Dezembro2018

Atividades
anuais

grupo de
educação Física

Alunos em aula
e outros que
desejem
participar

Todos os alunos
em espaço de
aula d educação
Física e Outros

3X Ao longo do
ano letivo
2018/19

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Atividades
anuais

Open Day Atividades de
acordo com um
determinado
tema
Inter-Turmas
(várias
Modalidades)

Grupo de Ed.
Física

Alunos Inscritos

Alunos Inscritos

3X ao longo do
ano letivo
2018/2019

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Atividades
anuais

Inter-Equipas

grupo de Ed.
Física

Alunos Inscritos

alunos inscritos
por
escalão/Género

ao longo do ano
letivo

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Atividades
transversais

Atividades
Grupo de Ed.
Náuticas no CFD Física

Turmas
propostas pelos
professores

Alunos das
turmas
propostas pelos
professores

ao longo do ano
letivo 2018/2019

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Extracurricular

Desporto
Escolar

Alunos Inscritos
nos GE

alunos do
Agrupamento e
Fora do
Agrupamento
que desejem
frequentar um

ao longo do ano
letivo 2018/2019

Professores
envolvidos nos
diferentes
Grupos equipa
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Linhas Orientadoras
1. Construir a identidade do
agrupamento, 4. Promover a gestão
curricular articulada e o trabalho
colaborativo, 5. Promover a
visibilidade e a imagem do
agrupamento, 7. Rentabilizar os
recursos humanos, administrativofinanceiros e de
espaços/equipamentos

Objetivos

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 4.1. Promover uma
maior articulação entre os vários
níveis de educação e ensino,
visando garantir a
interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem,
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos, 5.1.
Promover atividades que envolvam
as famílias na vida do agrupamento,
7.1. Rentabilizar os recursos
humanos existentes no
agrupamento
1. Construir a identidade do
1.1. Mobilizar a comunidade
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso educativa na construção da
educativo e reduzir o abandono
identidade, 2.1. Promover a
escolar, 5. Promover a visibilidade e diversificação de respostas face às
a imagem do agrupamento
necessidades dos alunos
1. Construir a identidade do
1.1. Mobilizar a comunidade
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso educativa na construção da
educativo e reduzir o abandono
identidade, 2.3. Promover o sucesso
escolar, 3. Melhorar o
educativo e a melhoria dos
comportamento dos alunos/diminuir resultados escolares
a indisciplina
1. Construir a identidade do
4.2. Promover a articulação entre as
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso atividades e os projetos
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina
1. Construir a identidade do
1.1. Mobilizar a comunidade
agrupamento, 5. Promover a
educativa na construção da
visibilidade e a imagem do
identidade, 2.3. Promover o sucesso
agrupamento
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 4.2. Promover
a articulação entre as atividades e
os projetos
1. Construir a identidade do
1.1. Mobilizar a comunidade
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso educativa na construção da
educativo e reduzir o abandono
identidade, 2.1. Promover a
escolar, 3. Melhorar o
diversificação de respostas face às
comportamento dos alunos/diminuir necessidades dos alunos, 2.2.
a indisciplina, 5. Promover a
Melhorar a ação/oferta educativa,
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dos GE

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Extracurricular

Participação/Col
aboração com o
DE

Turmas
profissionais de
Desporto

alunos do Curso
Profissional de
Desporto e
professores das
Técnicas

Alunos de todo o ao longo do ano
Distrito

visibilidade e a imagem do
agrupamento, 6. Promover a
formação dos agentes educativos
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento, 6.
Promover a formação dos agentes
educativos

4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos
4.2. Promover a articulação entre as
atividades e os projetos

GRUPO 910
Tipo de
atividade

Escola

Atividade

Promotores

EB1/JI da Azeda

Atividades
transversais

Lanche
Saudável

Filipa Santos

EB1 nº1 de
Setúbal – Areias

Atividades
anuais

Celebração do
Dia da
Consciencializaç
ão do Autismo

Educação
Especial

Intervenientes

Público alvo

alunos NEE

alunos com
necessidades
educativas
especiais
Todos os alunos, Comunidade
Professores e
educativa
Assistentes
Operacionais da
E.B.1nº1 de
Setúbal

Calendarização

Linhas Orientadoras

Objetivos

outubro 2018

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo

7.3. Promover as condições
necessárias a uma vida saudável no
espaço escolar

Abril 2019

4. Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo,
5. Promover a visibilidade e a
imagem do agrupamento, 6.
Promover a formação dos agentes
educativos

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.1. Promover a
diversificação de respostas face às
necessidades dos alunos, 7.3.
Promover as condições necessárias
a uma vida saudável no espaço
escolar

Linhas Orientadoras

Objetivos

GRUPO 930
Escola
Escola
Básica
Aranguez

Tipo de atividade
Atividades anuais

Atividade
AÇÃO DE
SENSIBILIZAÇ
ÃO “Olhares
com Inclusão”

Promotores
Departamento de
Educação
Especial

Intervenientes
Professores de
Educação
Especial (930)
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Público alvo
Professores da
turma do 5.º E

Calendarização
Novembro 2019

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina, 4. Promover a gestão
curricular articulada e o trabalho
colaborativo, 5. Promover a
visibilidade e a imagem do
agrupamento, 6. Promover a
formação dos agentes educativos,
7. Rentabilizar os recursos
humanos, administrativo-financeiros
e de espaços/equipamentos
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1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.1. Promover a
diversificação de respostas face às
necessidades dos alunos, 4.2.
Promover a articulação entre as
atividades e os projetos

Escola
Básica
Aranguez

Atividades anuais

Comemoração
do Dia Mundial
do Braille

Departamento de
Educação
Especial

Professores de
Educação
Especial (930)

§ Alunos e
Docentes da
escola EB23 de
Aranguez

janeiro de 2019

Escola
Básica
Aranguez

Atividades anuais

Comunicar em
Braille

Departamento de
Educação
Especial

Professores de
Educação
Especial (930)

§ Alunos e
Docentes das
escolas de
referência para
alunos cegos e
com baixa visão
do agrupamento

janeiro a junho
2019

Escola
Básica
Aranguez,
EB1 das
Praias do
Sado

Atividades anuais

AÇÃO DE
FORMAÇÃO
De“Dos pré
requisitos da
leitura e escrita
Braille à escrita
Braille”

Departamento de
Educação
Especial

Professores de
Educação
Especial (930)

Pessoal docente maio 2019
e não docente

1. Construir a identidade do
agrupamento, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina, 4. Promover a gestão
curricular articulada e o trabalho
colaborativo, 5. Promover a
visibilidade e a imagem do
agrupamento, 6. Promover a
formação dos agentes educativos,
7. Rentabilizar os recursos
humanos, administrativo-financeiros
e de espaços/equipamentos
1. Construir a identidade do
agrupamento, 4. Promover a gestão
curricular articulada e o trabalho
colaborativo, 5. Promover a
visibilidade e a imagem do
agrupamento, 6. Promover a
formação dos agentes educativos,
7. Rentabilizar os recursos
humanos, administrativo-financeiros
e de espaços/equipamentos
1. Construir a identidade do
agrupamento, 4. Promover a gestão
curricular articulada e o trabalho
colaborativo, 5. Promover a
visibilidade e a imagem do
agrupameno, 6. Promover a
formação dos agentes educativos,
7. Rentabilizar os recursos
humanos, administrativo-financeiros
e de espaços/equipamentos

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.1. Promover a
diversificação de respostas face às
necessidades dos alunos, 4.1.
Promover uma maior articulação
entre os vários níveis de educação e
ensino, visando garantir a
interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem,
7.5. Reduzir os custos
1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.2. Melhorar a
ação/oferta educativa, 4.1.
Promover uma maior articulação
entre os vários níveis de educação e
ensino, visando garantir a
interdisciplinaridade e a
continuidade pedagógica no
processo de ensino aprendizagem
2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.2. Melhorar a ação/oferta
educativa, 6.1. Promover o
desenvolvimento profissional do
pessoal docente e não docente

Linhas Orientadoras

Objetivos

PROJETOS
Escola
Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Tipo de
atividade
Atividades
anuais

Atividade
Projeto de
Educação Pelos
Pares

Promotores

Intervenientes

Projeto
CAOJ de
Educação para a SetúbalSaúde
Fundação
Portuguesa a
Comunidade
contra a Sida
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Público alvo

Calendarização

alunos do ensino ao longo do ano
básico cujas
turmas se
inscreverem

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina, 4.
Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho colaborativo
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2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 7.3. Promover
as condições necessárias a uma
vida saudável no espaço escolar

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Atividades
anuais

Projeto de
Educação em
Sexualidade,
Saúde e
Prevenção

Equipa de
Saúde Escolar

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Atividades
anuais

Sessões de
sensibilização Igualdade de
Género

Equipa de
Formadores do
Educação para a SEIS
Saúde

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Atividades
anuais

Atendimento a
jovens e
encaminhament
o para a saúde
escolar

Equipa de
Centro de Saúde Alunos da escola
Educação para a -Programa de
Saúde
Saúde escolarunidade de
Saúde Pública

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Atividades
anuais

Sessões de
Equipa de
sensibilização de Saúde Escolar
Nutrição

Centro de
Saúdenutricionista Ana
Catraio

Escola
Secundária
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Gama
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anuais

Rastreio OralPrograma
Nacional de
Promoção da
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Saúde Oral do
ACES ArrábidaHigienista
Sandra

Equipa de
Saúde Escolar

CAOJ de
SetúbalFundação
Portuguesa a
Comunidade
contra a Sida

Plano Anual de Atividades 2018-19

alunos do ensino ao longo do ano
secundário

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.1. Promover a
diversificação de respostas face às
necessidades dos alunos, 7.3.
Promover as condições necessárias
a uma vida saudável no espaço
escolar

Alunos do básico Maio 2019
e secundário

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 3.
Melhorar o comportamento dos
alunos/diminuir a indisciplina

2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares, 3.1. Melhorar o
comportamento em sala de aula, a
assiduidade e a pontualidade dos
alunos, 7.3. Promover as condições
necessárias a uma vida saudável no
espaço escolar

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 7.3. Promover
as condições necessárias a uma
vida saudável no espaço escolar

alunos do ensino março 2019
básico

2. Melhorar o sucesso educativo e
reduzir o abandono escolar, 5.
Promover a visibilidade e a imagem
do agrupamento

2.3. Promover o sucesso educativo
e a melhoria dos resultados
escolares, 7.3. Promover as
condições necessárias a uma vida
saudável no espaço escolar

Alunos do
Básico

1. Construir a identidade do
agrupamento, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina

2.1. Promover a diversificação de
respostas face às necessidades dos
alunos, 2.3. Promover o sucesso
educativo e a melhoria dos
resultados escolares, 7.3. Promover
as condições necessárias a uma
vida saudável no espaço escolar

Março 2019
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Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Atividades
anuais

Prevenção o
cancro e o solSessões de
sensibilização

Equipa de
Saúde Escolar

Liga Portuguesa
Contra o
CancroVoluntárias da
equipa de
prevenção de
Setúbal

alunos inscritos

Maio 2019

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.1. Promover a
diversificação de respostas face às
necessidades dos alunos, 7.3.
Promover as condições necessárias
a uma vida saudável no espaço
escolar

Escola
Secundária
Sebastião da
Gama

Atividades
anuais

Prevenção de
consumosSessões de
prevenção

Equipa de
Saúde Escolar

Comissão para a alunos inscritos
Dissuação da
Toxicodependên
cia- SICAD

Maio 2019

1. Construir a identidade do
agrupamento, 2. Melhorar o sucesso
educativo e reduzir o abandono
escolar, 3. Melhorar o
comportamento dos alunos/diminuir
a indisciplina

1.1. Mobilizar a comunidade
educativa na construção da
identidade, 2.1. Promover a
diversificação de respostas face às
necessidades dos alunos, 7.3.
Promover as condições necessárias
a uma vida saudável no espaço
escolar
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