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Introdução
O Plano Anual de Atividades do Agrupamento reveste-se de grande relevância para toda a
Comunidade Educativa, pois constitui um instrumento do exercício de autonomia e nele se reflete
a realidade da escola no seu dia-a-dia, bem como do contexto envolvente. Trata-se de um
“documento de planeamento, que define, em função do projeto educativo, os objetivos, as formas
de organização e programação das atividades e que procede à identificação dos recursos
necessários à sua execução” (artigo 9º, do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho). Por isso é
importante o empenho e entusiasmo colocado na sua elaboração, para que se possa contribuir
para a construção de uma escola de sucesso e qualidade, inclusiva para todos.
Este documento é construído através das propostas dos grupos disciplinares, dos
departamentos curriculares e outras estruturas do Agrupamento, depois de um diagnóstico
rigoroso das principais necessidades, procurando-se uma articulação o mais ampla possível para
tornar mais eficaz e abrangente cada atividade a desenvolver, sempre com o objetivo de atingir
as metas definidas no Projeto Educativo.
Optou-se por dividir as atividades propostas em quatro grupos de acordo com a sua
calendarização:
a) 1.º Período;
b) 2.º Período;
c) 3.º Período;
d) A realizar ao longo do ano.
Além disso, foram acrescentados três anexos:
I.
Programação das atividades de arranque do ano letivo;
II.
Resumo do Plano de formação;
III.
Atividades que foram aprovadas posteriormente.
É desejável que este documento seja cada vez mais o resultado de reflexão e debate de ideias
entre todos os seus atores. É imperioso que professores, alunos, pais, encarregados de educação
e toda a Comunidade Educativa possam refletir e discutir a Escola nas suas diversas vertentes,
em direção a um ensino de qualidade.
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Parcerias e Projetos
“Motivação e sucesso escolares também se alcançam através da participação e do
trabalho colaborativo de alunos e professores ao nível das atividades extracurriculares, cuja
essência é, anualmente, vertida no Plano Anual de Atividades do Agrupamento.
Projetos, clubes, eventos e iniciativas diversas contribuem para a criação de ambientes
de aprendizagem verdadeiramente enriquecedores, pois proporcionam aos alunos o contacto com
práticas e experiências pedagógicas distintas e, por vezes, inovadoras.” (Projeto Educativo do
Agrupamento, p. 10)
Assim, apresenta-se uma listagem dos principais parcerias e/ou projetos que,
presentemente, se encontram em atividade no Agrupamento. Alguns reúnem dinâmicas
interdisciplinares e transdisciplinares, integrando inclusive diferentes níveis de ensino.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrupamento
Câmara Municipal/Junta de Freguesia e Empresas
Associações de Pais e Autarquias
Bibliotecas escolares do Agrupamento
Associações de pais
Mundos de Vida
Câmara Municipal/Junta de Freguesia/Empresas
Grupo de Pais
Grupo de pais do J I Lixa
Escola Secundária Caldas das Taipas
Câmara Municipal de Felgueiras
Biblioteca Escolar
Museu "Amadeo de Souza Cardoso" Amarante
Proteção Civil, Câmara Municipal de Felgueiras (quando oportuno)
Juntas de Freguesia e Associações de Pais
Associação de pais, Junta de freguesia, Câmara Municipal de Felgueiras, Direção , GNR
Rede de Bibliotecas Escolares (RBE); Centro de Saúde Local
Bibliotecas Escolares do Concelho; Biblioteca Municipal de Felgueiras; Câmara Municipal de Felgueiras; ISCEInstituto Superior de Ciências Educativas de Felgueiras.
PNL- Plano Nacional de Leitura RBE - Rede de Bibliotecas Escolares Comunidade local
Biblioteca
Clube Europeu
Associações de pais e de EE
Universidade do Minho
Associação ILGA
Associação Quebrar o silêncio
Associação de Professores de Geografia
Rede de Bibliotecas Escolares (RBE); International Association of School Librarianship (IASL)
Rede de Bibliotecas Escolares (RBE); Plano Nacional de Leitura (PNL); Centro Cultural de Belém (CCB)
Câmara Municipal de Felgueiras, Juntas de Freguesias e Associações de Pais
Museus e casas de Turismo
Coordenadora dos DTs e Direcção
Biblioteca da Escola Secundária da Lixa, Educação Tecnológica e Educação Especial
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direção e Coordenadora dos Dts do ensino secundário.
Coordenadora dos DTs do 3º ciclo
Direção e cordenadoras de DTs do 3º ciclo , secundário e profissional.
Direção
Direção e recursos humanos da Comunidade.
IEFP e instituição do ensino superior politécnico.
Associação "Inspirng Future".
GILM – Grupo Informal sobre Literacia para os Media; RBE - Rede de Bibliotecas Escolares
RBE - Rede de Bibliotecas Escolares
Visão Júnior; Rede de Bibliotecas Escolares (RBE); Plano Nacional de Leitura (PNL); Comissão Nacional de
Eleições (CNE); Pordata.
Convento de Mafra
Exponor
Comunidade Europeia - Erasmus+
SDEIE
Associação de Pais e Encarregados de Educação, Junta de Freguesia, agricultura local
Associação de Pais e Encarregados de Educação
Associações de Pais e Encarregados de Educação, Juntas de Freguesia
Direção do Agrupamento, Município de Felgueiras e Associações de Pais
Associação de pais
FCTUC
Sociedade Portuguesa Matemática
Associação de Pais e Câmara Municipal de Felgueiras
INEM
IPST
GNR
APAV
SPM
ISEP
Porto Editora
Plano Nacional de Cinema
Amnistia Internacional
Escola Secundária de Felgueiras
Orçamento Participativo
ACES – Felgueiras
Club Alliance Française
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Resumo

Atividades
Visita de Estudo
Sarau
Teatro
Atividade desportiva
Concurso
Festival / Festa
Feira
Exposição
Formação
Efemérides
Projeto
Outras
Atividades por níveis de
ensino
Pré-Escolar
1.º ciclo
2.º ciclo
3.º ciclo

1.º Período
3
1
5
3
0
0
1
3
3
5
0
7
1.º Período
5
8
3
1

2.º
3.º
Período
Período
12
0
4
3
1
0
1
4
6
3
0
8
2.º
Período

Ao longo
do ano
4
1
1
3
1
0
1
4
4
3
0
1

3.º
Período
3
9
3
8

Total
1
0
1
1
2
0
0
3
3
3
2
14

Ao longo
do ano
4
4
4
2

20
2
11
10
4
0
3
14
16
14
2
30

Total
8
14
4
7

20
35
14
18
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Secundário
Todos os alunos
Pessoal docente
Comunidade
Atividades

7
3
1
6
1.º Período

11
1
1
5
2.º
Período

4
0
0
3
3.º
Período

4
2
0
6
Ao longo
do ano

26
6
2
20

Total

Em Articulação
Sem articulação
Custos
A suportar pelo Agrupamento
Total
Custo Médio por aluno

79
26

1.º Período

2.º
3.º
Ao longo
Total
Período
Período
do ano
630€
855€
2.210€
1.320€
3.695€
4.732€
12.805€
13.755€
31.418€
62.710€

Os gráficos das respostas podem ser consultados on-line no endereço:
https://docs.google.com/forms/d/1d0jLSZqFam6qaNUpsFkiQxX0oIjnucsMOzotzEJoLzk/viewanalytics
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Atividades
1.º Período

Lurdes
Fonseca

Vista de Estudo

2.Dia ao Ar
Livre

Resultados
escolares;
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade;
Educação para a
cidadania.

Pré-escolar e 1.º
Ciclo
G- 100 e 110

Clarisse
Gonçalves
Pereira
Teixeira

100
Pais/Encarregados de educação e
professores

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Multiúsos e
fotocópias

0€

0€

Campos
agrícolas.

4€/
0,10€
por
aluno

0€

Local

1.º Ciclo;
Direção e SPO
G- 110

Recursos

Escola Secundária da Lixa

Resultados
escolares;
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade;
Educação para a
cidadania.

400
Campos agrícolas das diferentes
freguesias das escolas.

Aumentar o sucesso académico.
Melhorar
os
resultados
da
avaliação interna e externa.
Valorizar socialmente a escola.
Melhorar
os
níveis
de
acompanhamento e participação
de
Pais/Encarregados
de
Educação no processo de ensino
aprendizagem
dos
seus
educandos.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e social
dos alunos, tendo em vista a
formação de cidadãos tolerantes,
autónomos
e
civicamente
responsáveis.
Aumentar o sucesso académico.
Realizar trabalho colaborativo entre
todos os elementos da comunidade
educativa visando integrar saberes,
atividades e projetos, dando
sentido às aprendizagens.
Articular o currículo dos vários
anos, ciclos e escolas do
Agrupamento,
promovendo
a
melhoria dos resultados escolares.
Consolidar a boa relação existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Promover a formação integral dos
alunos.

Alunos

Palestra

1. Início da
Escolaridade
ObrigatóriaUma nova
Etapa

Estimativa
de participantes

13-09-2018

Responsável

23-9-2018 a 27-09-2018

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

PúblicoAlvo

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Tipo de
atividade

Objetivos de acordo com o PEA

Calendarização

Setembro
Atividade
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Resultados
escolares.
Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Ciências Sociais
e Humana
G- 420 e
Técnicos
Especializados

Alexandra
Monteiro

Escola Secundária da
Lixa

Aumentar o sucesso académico.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Preparar os jovens para a vida
ativa.
Diminuir/prevenir
o
abandono
escolar.
Valorizar socialmente a escola.

306

40

Auditório
Fotocópias
Sala
Folheto

Autocarros

Fotocópias

Nenhum

0€

0€

Casa das Artes - Felgueiras

Alexandra
Freitas

25-09-2018 a 31-102018

Direção e
Coordenadora
dos diretores de
turma do 3º
ciclo.
G- SPO

27-09-2018

Resultados
escolares.
Articulação
Escola / Família /
Comunidade.

Turmas do 8º e 9º ano

Aumentar o sucesso académico.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Diminuir/prevenir
o
abandono
escolar.
Promover a formação integral dos
alunos.
Promover estratégias de estudo
eficazes.

10.º F e 11.ºF - Turismo e T.
Ambiental e Rural

4. Sessão
Green Key - Dia
mundial do
turismo

Exposição e Sessão/Palestra Intervenção Psicológica
em grupo.

3. "Saber
estudar- Um
caminho para o
Sucesso"

Efemérides

da Música

Resultados
escolares;
Organização e
gestão
Pedagógica;
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade;
Educação para
a cidadania;

1.º Ciclo e
Expressões
G- 110, 250

Gracinda Pinto

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Sala,
Biblioteca e
Fotocópias,

20€/ 0€
por
aluno

20€

Local

Valorizar socialmente a escola.
Realizar trabalho colaborativo
entre todos os elementos da
comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e
projetos,
dando
sentido
às
aprendizagens.
Promover a formação integral dos
alunos.
Valorizar o respeito pelo património
natural e cultural.

480

Comunidade Educativa

4. Dia Mundial

Estimativa
de participantes

Agrupamento

Responsável

01-10-2018 a 04-10-2018

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

PúblicoAlvo

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Tipo de
atividade

Objetivos de acordo com o PEA

Calendarização

Outubro
Atividade
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Pré-escolar e 1º
Ciclo
G-100 e 110

Carla
Moutinho

Resultados
escolares.

Direção e
Docentes de
Cidadania e
Desenvolvimento
G- Docentes de
Cidadania e
Desenvolvimento

Lúcia Lopes

17-10-2018
230

19-10-2018

Professores, alunos e comunidade
escolar

162€/ 2€
por
aluno

0€

Auditório e
fotocópias

1€ por
aluno

0€

Sala
Fotocópias

40€/
0,40€
por
aluno

40€

Escola Básica de Macieira da Lixa

Resultados
escolares;
Organização e
gestão
Pedagógica;
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade;
Educação para
a cidadania;

81

Escola Básica Dr. Leonardo
Coimbra

Cláudia Mota

96
Escola E. B. 2, 3 Dr.
Leonardo Coimbra

Pré-Escolar, 1º
Ciclo e
Expressões
G- 100 e 110

Alunos do pré-escolar e 1º ciclo

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade
Educação para
a cidadania

01-10-2018 a 1412-2018

7. Projeto "Já
sei estudar!"

Formação e
Intervenção em grupo

Feirinha

6.Feira de
outono

Valorizar socialmente a escola.
Realizar trabalho colaborativo
entre todos os elementos da
comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e
projetos,
dando
sentido
às
aprendizagens.
Promover a formação integral dos
alunos.
Favorecer
o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes,
autónomos
e
civicamente responsáveis.
Sensibilizar para a importância da
adoção de hábitos de vida
saudável.
Realizar trabalho colaborativo
entre todos os elementos da
comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e
projetos,
dando
sentido
às
aprendizagens.
Consolidar a boa relação existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Dinamizar a vida social e cultural
da
área
de
influência
do
Agrupamento.
Projetar
a
imagem
do
Agrupamento como uma referência
a nível local e regional.
Aumentar o sucesso académico.
Melhorar
os
resultados
da
avaliação interna e externa.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Diminuir/prevenir o
abandono
escolar.

Alunos do 5º ano de
escolaridade

Teatro

5. Dia Mundial
da Alimentação
- Peça de teatro
na
escola:"Chef
Giovanni e o
tesouro da
alimentação
saudável"
(Infantil)
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Resultados
escolares.
Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

1º ciclo, Línguas,
Expressões e
Biblioteca
G- 110, 200
(Português 2.º
ciclo), 300, 290,
240 e 250

Basílio
Mendes

Nenhum

0€

0€

Biblioteca
Fotocópias
Materiais
decorativos

50€

50€

Agrupamento de escolas da Lixa

Aumentar o sucesso académico.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Promover a formação integral dos
alunos.
Favorecer
o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes,
autónomos
e
civicamente responsáveis.

100

360

Agrupamento

Margarida
Carvalho

31-10-2018

Línguas
G- 350

01-10-2018 a 31-102018

Educação para a
cidadania.

Alunos

Valorizar socialmente a escola.
Realizar trabalho colaborativo
entre todos os elementos da
comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e
projetos,
dando
sentido
às
aprendizagens.
Dinamizar a vida social e cultural
da
área
de
influência
do
Agrupamento.
Promover a formação integral dos
alunos.
Favorecer
o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes,
autónomos
e
civicamente responsáveis.

Comunidade educativa

9. Mês
Internacional
da Biblioteca
Escolar (MIBE)

Formação e Efemérides

Exposição

8. Dia de los
Muertos
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Expressões
G-260 e 620

António Lírio

Aumentar o sucesso académico.
Realizar trabalho colaborativo
entre todos os elementos da
comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Otimizar o trabalho colaborativo
entre
os
docentes
do
Agrupamento.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade envolvente.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses
e
aptidões,
a
capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua
criatividade.

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade,

Expressões
G-240

Sandra Pinto

40

07-11-2018

Alunos do Desporto Escolar Ténis

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Campos
de
Ténis bolas e
raquetes

0€

0€

Sala
Equipamentos
ferramentas e
materiais
diversos

200€

200€

Local

Resultados
escolares.
Educação para
a cidadania

Recursos

ESL

Promover a igualdade de
oportunidades
do
sucesso
escolar.
Preparar os jovens para a vida
ativa.
Promover a formação integral
dos alunos.
Promover a prática desportiva
individual e coletiva
Promover um ambiente de
cordialidade e as boas regras de
conduta.

Estimativa
de participantes

300

EB, 2,3 Dr. Leonardo Coimbra

Responsável
PúblicoAlvo

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

05-10-2018 a 07-01-2019

Natal- Decoração da Escola

11. NatalDecoração da
Escola

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Comunidade Educativa

Tipo de
atividade
Atividade desportiva

10. Torneio de
Ténis do
Desporto
Escolar

Objetivos de acordo com o
PEA

Calendarização

Novembro
Atividade
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Resultados
escolares.
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade.

1º Ciclo e
Direção
G- 110, Direção
e Diretores de
Turma

Direção

137
crianças e
14 adultos

Nenhum

0€

Sala
Kit dos Mun
dos de Vida

0€

0€

Multiúsos
Fotocópias
Prémios e
diplomas

200€

200€

Escola Secundária da Lixa

Lurdes
Ferreira

Auditório
Sala

Jardins de Infância do
Agrupamento

Pré-escolar e
Associação
Mundos de Vida
G-100

400
Multiusos da escola secundária

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade,
Educação para
a cidadania

05-11-2018 a 19-11-2018

Valorizar socialmente a escola.
Promover a formação integral
dos alunos.
Favorecer o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos,
tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos
e civicamente responsáveis.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses
e
aptidões,
a
capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua
criatividade.
Promover a Solidariedade.
Aumentar o sucesso académico.
Melhorar os resultados da
avaliação interna e externa.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade envolvente.
Dinamizar a vida social e cultural
da área de influência do
Agrupamento.

161

12-11-2018 a 20-11-2018

Alexandra
Freitas

Alunos do 11º e 12º anos

Direção e
Coordenadora dos
Diretores de
Turma do Ensino
Secundário
G- SPO

Sarau

14. Quadro de
Mérito

Resultados
escolares.

09-11-2019 e 16-11-2019

Efemérides

13.Dia Nacional
d6 Pijama

Aumentar o sucesso académico.
Promover a igualdade de
oportunidades
do
sucesso
escolar.
Diminuir/prevenir o abandono
escolar.
Realizar trabalho colaborativo
entre todos os elementos da
comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Promover a formação integral
dos alunos.

Alunos nomeados para o Quadro de Alunos Pré-escolar
Mérito ou que concluíram o 12.º ano

Intervenção psicológica em grupo

12. "Sem
stress"

15

Plano Anual de Atividades 2018/2019

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade.
Educação para
a cidadania.

Pré-escolar
G-100

Deolinda Silva

40€/
Não
aplicável
preço
por
aluno

40 €
(despesas
de
transporte
do preletor)

AE Lixa- sede

Realizar trabalho colaborativo
entre todos os elementos da
comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Promover
a
articulação
pedagógica entre os vários
estabelecimentos escolares do
Agrupamento, assim como os
vários Níveis de Ensino e, ainda,
servir de elo de ligação entre o
currículo e as áreas de
enriquecimento curricular.
Otimizar o trabalho colaborativo
entre
os
docentes
do
Agrupamento.
Dinamizar a vida social e cultural
da área de influência do
Agrupamento.
Sensibilizar para a Expressão
Artística .

137 crianças
e 15 adultos

Alunos do Pré-escolar

Teatro

16. Ida ao
Teatro

Auditório

100

Autocarros
Casa das
Artes Felgueiras e
Grupo de
Teatro Plateia
d'emoções

800€/ 6€
por
aluno

0€

Casa das Artes- Felgueiras

José António
de Sousa
Silva Reis

12-11-2018

Ciências Sociais
e Humana
G- 400

13-11-2018

Educação
para a
cidadania

Alunos de nono ano (apenas turmas A e C por
questões logísticas) e turmas de 11.º e 12.ºs anos
de Humanidades (11.ºD e 12.º D)

Aumentar o sucesso académico.
Valorizar socialmente a escola.
Dinamizar a vida social e cultural
da área de influência do
Agrupamento.
Projetar
a
imagem
do
Agrupamento
como
uma
referência a nível local e regional.
Favorecer o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos,
tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos
e civicamente responsáveis.

Efemérides

15. Conferência
«De Chaves a
CopenhagaComemoração
do Centenário
do Armistício
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Lúcia Lopes

Aumentar o sucesso académico.
Melhorar os resultados da
avaliação interna e externa.
Favorecer o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos,
tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos
e civicamente responsáveis.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses
e
aptidões,
a
capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua
criatividade.
Valorizar
o
respeito
pelo
património natural e cultural

Resultados
escolares

Línguas
G- 300

Cristina
Fernandes

15-11-2018
22-11-2018

Pais e Encarregado de Educação dos
alunos do 5º ano de escolaridade
abrangidos pelo Programa "Já sei estudar!"

70

165
Alunos do 9º Ano de Escolaridade

,
19. Ida ao
Teatro

30€/ 0€
por
aluno

30€

Auditório

0€

0€

Autocarros
Fotocópias

+/2640€/

Fotocópias

Esc. Sec. Da Lixa

Direção
G-SPO

Sala

Auditório da Escola E. B. 2, 3 Dr.
Leonardo Coimbra

Resultados
escolares.
Articulação
Escola / Família /
Comunidade.

Formação

Aumentar o sucesso académico.
Promover a igualdade de
oportunidades
do
sucesso
escolar.
Diminuir/prevenir o abandono
escolar.
Melhorar
os
níveis
de
acompanhamento e participação
de
Pais/Encarregados
de
Educação no processo de ensino
aprendizagem
dos
seus
educandos.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade envolvente.

18. Oficina para
Encarregado
de Educação:
"Parentalidade
Consciente"

150

+/- 16€
por
aluno

Porto

Manuela
Kellen

29-11-2018

Ciências Sociais
e Humanas.
G- 410 e 420

Alunos ensino secundário

Resultados
escolares.
Educação para
a cidadania.

Declamação música, tertúlia
interturmas

Aumentar o sucesso académico.
Diminuir/prevenir o abandono
escolar.
Promover a formação integral
dos alunos.

Visita de estudo e Teatro

17.Dia da
Filosofia
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51

Pedro Reis

Custos
para o
Agrupamento

Autocarros
Fotocópias

495€/
10,50€
por
aluno

0€

50€

50€

Local

Expressões
G-620

Orçamento

Porto

Educação para
a cidadania

Manuela
Kellen

Recursos

300

Pavilhão Gimnodesportivo

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
G- 300; 520; 410;
420

06-12-2018

Organização e
Gestão
Pedagógica.
Educação para
a cidadania.

Estimativa
de participantes

11-12-2018

Preparar os jovens para a vida
ativa.
Diminuir/prevenir o abandono
escolar.
Promover a formação integral
dos alunos.
Favorecer o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos,
tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos
e civicamente responsáveis.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses
e
aptidões,
a
capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua
criatividade.
Diminuir/prevenir o abandono
escolar.
Promover a formação integral
dos alunos.
Favorecer o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos,
tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos
e civicamente responsáveis.
Promover a prática desportiva
individual e coletiva
Promover um ambiente de
cordialidade e as boas regras de
conduta.

Responsável

Turmas A e C do 12º ano

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

Turmas do 7º ao 12º ano

Atividade desportiva

21. Basket 3x3

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

PúblicoAlvo

Tipo de
atividade
Visita de estudo

20. Ida ao
Teatro

Objetivos de acordo com o
PEA

Calendarização

Dezembro
Atividade
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Lurdes
Ferreira

Sem
custos
(patrocín
io)

Sem custos
(patrocínio)

Auditório

120€/

0€

Porto - Palácio da Bolsa e Baixa da
cidade

Pré-escolar e Pais
do J I da Lixa
G- 100

Autocarros

100

2€ por
aluno

Auditório da Casa da Cultura

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade.
Educação para
a cidadania.

13-12-2018

Valorizar socialmente a escola.
Realizar trabalho colaborativo
entre todos os elementos da
comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Melhorar
os
níveis
de
acompanhamento e participação
de
Pais/Encarregados
de
Educação no processo de ensino
aprendizagem
dos
seus
educandos.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade envolvente.
Projetar
a
imagem
do
Agrupamento
como
uma
referência a nível local e regional.

23. Festa de
Natal

21

14-12-2018

Maria da
Conceição
Basto Pereira

Alunos que beneficiam de um PEI

Expressões
G- 910

Alunos e pais do JI da Lixa

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade.
Educação para
a cidadania.

Visita de estudo

Promover a igualdade de
oportunidades
do
sucesso
escolar.
Preparar os jovens para a vida
ativa.
Promover a formação integral
dos alunos.
Favorecer o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos,
tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos
e civicamente responsáveis.
Valorizar
o
respeito
pelo
património natural e cultural

Teatro e Efemérides

22. Visita ao
Palácio da
Bolsa - Porto
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Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Ciências Sociais e
Humanas
G- 290

Manuel
Magalhães

620

14-12-2019

Biblioteca
Sala
Fotocópias

0€

0€

Biblioteca

0€

0€

Todos os centros escolares e Jardins de infância do
Agrupamento

Ana Fernanda
Ferreira
Rodrigues

150
Biblioteca da EB2.3 Dr. Leonardo
Coimbra

Pré-escolar, 1º
ciclo, AEC e
INGLÊS.
G- 100, 110 e 120

Toda a comunidade educativa

Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

A definir

Exposição

25. Exposição
de mini guarda
chuvas - "Os
valores
que
dão sentido à
vida"

Realizar trabalho colaborativo
entre todos os elementos da
comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Promover
a
articulação
pedagógica entre os vários
estabelecimentos escolares do
Agrupamento, assim como os
vários Níveis de Ensino e, ainda,
servir de elo de ligação entre o
currículo e as áreas de
enriquecimento curricular.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade envolvente.
Promover a formação integral
dos alunos.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses
e
aptidões,
a
capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua
criatividade.
Preparar os jovens para a vida
ativa.
Promover a formação integral
dos alunos.
Favorecer o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos,
tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos
e civicamente responsáveis.
Promover um ambiente de
cordialidade e as boas regras de
conduta.
Educar para a cidadania

Alunos de 5º ano

Teatro e Entoação de canções e recitação de poemas

24.Encerramen
to do 1.º
Período
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Expressões
G- 260 e 620

Maria José
Antunes

300
Escola E.B. 2,3 Dr. Leonardo
Coimbra

Resultados
escolares.
Educação para
a cidadania.

14-12-2018

Aumentar o sucesso académico.
Preparar os jovens para a vida
ativa.
Promover a formação integral
dos
alunos.
Sensibilizar para a importância
da adoção de hábitos de vida
saudável.
Promover a prática desportiva
individual e coletiva.

Alunos 5º ao 12º Anos

Atividade desportiva

26. Corta mato
escolar

Fotocópias
Computador
Medalhas

500€/

500€

1,65€
por
aluno
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2.º Período

Educação para a
cidadania.

Línguas
G-350

Margarida
Carvalho

Valorizar socialmente a escola.
Promover a formação integral dos
alunos.
Favorecer
o
desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses e aptidões, a capacidade
de formulação de juízos de valor e a
sua criatividade.
Promover
um
ambiente
de
cordialidade e as boas regras de
conduta.

Educação para
a cidadania

1º ciclo,
Expressões,
Direção, Gace,
Docente de EMR
e Docentes de
Cidadania e
Desenvolvimento

Lúcia Lopes

80

Alunos de Espanhol
G- 110 e 290

918

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Caramelos

80€/ 1€
por
aluno

80€

Sala
Biblioteca
Fotocópias

35€/
0,50€
por
aluno

35€

Local

Realizar trabalho colaborativo entre
todos os elementos da comunidade
educativa visando integrar saberes,
atividades e projetos, dando sentido
às aprendizagens.
Promover a formação integral dos
alunos.
Favorecer
o
desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.
Valorizar o respeito pelo património
natural e cultural

Alunos do 1º ciclo, 2º ciclo e 7ºs anos de
escolaridade

28. Ação de
Sensibilização/
Dinamização
de atividades
relativas
ao
"Dia
Internacional
da
Não
Violência e da
Paz
nas
Escolas"

Exposição e Intervenção em grupo turma

Efemérides

27. Dia de
Reyes

Estimativa
de participantes

Estabelecimentos de 1º ciclo do Agrupamento Agrupamento de escolas da Lixa
e Escola E. B. 2, 3 Dr. Leonardo Coimbra

Responsável

O3-01-2019 a 04-01-2019

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

03-01-2019 a 30-01-2019

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

PúblicoAlvo

Objetivos de acordo com o PEA
Tipo de
atividade

Atividade

Calendarização

Janeiro
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Aumentar o sucesso académico.
Otimizar o trabalho colaborativo
entre os docentes do Agrupamento.
Promover a formação integral dos
alunos.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses e aptidões, a capacidade
de formulação de juízos de valor e a
sua criatividade.

Resultados
escolares.
Articulação
Escola / Família /
Comunidade.

Ciências Sociais
e Humanas,
Expressões e
Câmara
Municipal
de
Amarante
G- 200 (História
2.º Ciclo), 240 e
250

Natália Maia

Aumentar o sucesso académico.
Preparar os jovens para a vida ativa.
Diminuir/prevenir
o
abandono
escolar.
Promover a formação integral dos
alunos.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses e aptidões, a capacidade
de formulação de juízos de valor e a
sua criatividade.

Resultados
escolares.
Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Direção
e
Coordenadora
dos Diretores de
Turma do 3º
ciclo
G- SPO

Alexandra
Freitas

30

03-01-2019 a 05-04-2019

Escola Básica de Vila Cova da Lixa e
Escola Básica de Macieira da Lixa

Lúcia Lopes

Alunos do 6.º ano

08-01-2019 a 11-012019

150

143

Sala
Fotocópias

30€/ 1€
por
aluno

30€

Autocarros
Fotocópias

514.5€/
3,5€ por
aluno

204€

Auditório
Sala
Fotocópias

0€

Fotocópias

Amarante

e

Escola Secundária da Lixa

1º
Ciclo
Direção
G- 110

07-01-2019 a 31-052019

Educação para
a cidadania.

Alunos do 1º ciclo de escolaridade

Promover a formação integral dos
alunos.
Favorecer
o
desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses e aptidões, a capacidade
de formulação de juízos de valor e a
sua criatividade.
Promover
um
ambiente
de
cordialidade e as boas regras de
conduta.

Alunos do 9º ano

31. Programa
de orientação
vocacional

Intervenção psicológica em
grupo

30. Visita de
Estudo "Museu
Amadeo
de
Souza
Cardoso"
e
"Mosteiro de S.
Gonçalo"
Amarante

Visita de estudo

Intervenção em Grupo

29. Projeto
A(CALMA)
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Fevereiro

Resultados
escolares.
Articulação Escola
/
Família
/
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

1º ciclo
G- 110

Cristina Maria
Correia
Marinho

Aumentar o sucesso académico.
Preparar os jovens para a vida ativa.
Promover a formação integral dos
alunos.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses e aptidões, a capacidade
de formulação de juízos de valor e a
sua criatividade.
Orientação escolar e profissional dos
alunos.

Resultados
escolares

Direção
e
Coordenadora
dos Diretores de
turma do 3º ciclo,
coordenadora
dos
DTs
do
ensino
secundário
e
coordenadora
dos
DTs
do
ensino
profissional.
G- SPO

Alexandra
Freitas

Calen
darização

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Autocarros
Sala
Biblioteca
Fotocópias

225€/ 1€
por
aluno

0€

Multiúsos

0€

0€

Local

Aumentar o sucesso académico.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Dinamizar a vida social e cultural da
área de influência do Agrupamento.
Favorecer
o
desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.
Valorizar o respeito pelo património
natural e cultural.

18-02-2019

Alunos do 3º e 4º anos

225

143

Alunos do 9º ano

33."Desconstró
i mitos"

Formação e Ação de informação/
sensibilização

Visita de estudo

32. Visita à
aldeia romana
de Sendim

Estimativa
de participantes

Sendim

Responsável

Escola Secundária da Lixa

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

20-02-2019

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

PúblicoAlvo

Objetivos de acordo com o PEA
Tipo de
atividade

Atividade
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Atividade desportiva

35. Meeting de
Atletismo

Resultados
escolares.
Educação para a
cidadania.

Expressões
G- 260 e 620

Maria José
Antunes

Autocarros

Autocarr
o + valor
do
bilhete
para o
espetác
ulo de
teatro./
15€

Alunos
com
escalão

Fotocópias
Prémios

150€/
1,15€
por
aluno

150€

Porto ou Espinho

Aumentar o sucesso académico.
Preparar os jovens para a vida ativa.
Promover a formação integral dos
alunos.
Sensibilizar para a importância da
adoção de hábitos de vida saudável.
Promover a prática desportiva
individual e coletiva.

110

132
Escola E.B. 2,3 Dr.
Leonardo Coimbra

Eugénia
Gomes

27-02-2019

Línguas
G- 300

28-02-2019

Resultados
escolares
Educação para a
cidadania

Alunos 5º,6º e 7º Anos Turmas A,B,C e D do 10ºano-Ciências e
Tecnologias,Humanidades e SócioEconómicas.

Aumentar o sucesso académico.
Melhorar os resultados da avaliação
interna e externa.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Promover a formação integral dos
alunos.
Valorizar o respeito pelo património
natural e cultural

Teatro

34.Ida ao teatro
- "Farsa de
Inês Pereira".
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Lina Marinho e
Manuel Matos

38. Ida ao
teatro "Os
Maias"

Visita de estudo e Teatro

Preparar os jovens para a vida
ativa.
Valorizar socialmente a escola.
Realizar trabalho colaborativo
entre todos os elementos da
comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e
projetos,
dando
sentido
às
aprendizagens.
Articular o currículo dos vários
anos, ciclos e escolas do
Agrupamento,
promovendo
a
melhoria dos resultados escolares.
Valorizar o respeito pelo património
natural e cultural

Organização e
Gestão
Pedagógica.
Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Pré-escolar, 1º
ciclo e Direção
G- 100, 110,
120 e 910

Ana Maria
Pereira
Ribeiro Pinto

Aumentar o sucesso académico.
Melhorar
os
resultados
da
avaliação interna e externa.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Promover a formação integral dos
alunos.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses
e
aptidões,
a
capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua criatividade.

Resultados
escolares.
Educação para
a cidadania.

Línguas
G- 300

Lina Marinho e
Manuel Matos

01-03-2019

Alunos dos 11ºA,B e C

90

700

01-03-2019

Toda a comunidade educativa

Efemérides

37. Desfile de
Carnaval

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Autocarros
Fotocópias

1350€/
15€
Por aluno

Alunos
subsidiado
s

Autocarros
Fotocópias
Ruas da cidade da
Lixa

500€/ 1€
por aluno

0€

Autocarros
Fotocópias

2070€/
23€ por
aluno

Alunos
subsidiado
s

Local

Línguas
G- 300

S. Miguel de Seide, Famalicão

Resultados
escolares.
Educação para a
cidadania.

Recursos

Cidade da Lixa

Aumentar o sucesso académico.
Melhorar
os
resultados
da
avaliação interna e externa.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Promover a formação integral dos
alunos.
Favorecer
o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes,
autónomos
e
civicamente responsáveis.

90

Alunos dos 11ºA,B e C

Visita de estudo

36. Ida à Casa
de Camilo

Estimativa
de participantes

Porto (TNSJ)

Responsável

08-03-2019

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

PúblicoAlvo

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Tipo de
atividade

Objetivos de acordo com o PEA

Calendarização

Março
Atividade
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Aumentar o sucesso académico.
Melhorar
os
resultados
da
avaliação interna e externa.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Realizar trabalho colaborativo
entre todos os elementos da
comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e
projetos,
dando
sentido
às
aprendizagens.
Promover
a
articulação
pedagógica entre os vários
estabelecimentos escolares do
Agrupamento, assim como os
vários Níveis de Ensino e, ainda,
servir de elo de ligação entre o
currículo
e
as
áreas
de
enriquecimento curricular.

Resultados
escolares
Educação para a
cidadania

1º ciclo
G-110

Nazaré
Ferreira Pinto

27

Autocarros
Fotocópias

3645€/
135€
Por aluno

Alunos
com
escalão

Autocarros
Fotocópias

800€/ 8€
por aluno

0€

Santarém e Coruche

Alexandra
Monteiro

112

Guimarães

Ciências
Sociais
e
Humana
G- 420 e
Técnicos
Especializado
s do curso de
Turismo
Ambiental e
Rural

08-03-2019

Resultados
escolares.
Organização e
Gestão
Pedagógica.
Educação para a
cidadania.

12-03-2019

Visita de estudo

40. Visita de
Estudo a
Guimarães (4º
ano)

Aumentar o sucesso académico.
Melhorar
os
resultados
da
avaliação interna e externa.
Preparar os jovens para a vida
ativa.
Diminuir/prevenir o
abandono
escolar.
Favorecer
o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes,
autónomos
e
civicamente responsáveis.

Todos os alunos do 4º ano do Agrupamento das Turma de Humanidades (11.º ano)
Escolas da Lixa

Visita de estudo

39.Companhia
das Lezírias e
Observatório
da Cortiça
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Alexandra
Freitas

Aumentar o sucesso académico.
Melhorar
os
resultados
da
avaliação interna e externa.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Diminuir/prevenir o
abandono
escolar.
Valorizar socialmente a escola.

Resultados
escolares.

Matemática e
Ciências
experimentais
G- 500

Sandra Sousa

Exposição

43.Comemoraç
ão do dia do Pi

100

400

Multiúsos
Auditório
Sala Biblioteca
Fotocópias

100€

100€

Auditório

0€

0€

Fotocópias

0€

0€

Agrupamento

Direção e
SPO
G- SPO

Escola Secundária da Escola Secundária da Lixa
Lixa e Escola E.B 2,3
Dr. Leonardo Coimbra

Resultados
escolares.
Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

11-03-2019 a 15-03-2019

Aumentar o sucesso académico.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Preparar os jovens para a vida
ativa.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses
e
aptidões,
a
capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua criatividade.
Promover o envolvimento dos Pais
na
Orientação
escolar
e
profissional dos filhos.

42. Reunião
com os Pais e
EE dos alunos
do 9º ano. "Um
Futuro para o
meu filho"

1870

13-03-2019

Gracinda Pinto

14-03-2019

Pré-escolar,
1.º Ciclo,
Línguas,
Ciências
Sociais e
Humanas,
Matemática e
Ciências
experimentais,
Expressões,
Direção e
Equipa da
Biblioteca
G- Todos são
convidados a
participar

Pais e Encarregados de
Comunidade Educativa
Educação dos alunos do 9º ano

Resultados
escolares.
Organização e
Gestão
Pedagógica.
Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Alunos do 3º ciclo

Teatro, Concurso, Exposição e Efemérides

Aumentar o sucesso académico.
Realizar trabalho colaborativo
entre todos os elementos da
comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e
projetos,
dando
sentido
às
aprendizagens.
Otimizar o trabalho colaborativo
entre
os
docentes
do
Agrupamento.
Promover a formação integral dos
alunos.
Favorecer
o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes,
autónomos
e
civicamente responsáveis.

Formação

41. Semana da
Leitura
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Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

1º ciclo e
Direção
G-110

Lúcia Lopes

20

14-03-2019
30 Pais e
Encarregado
s de
Educação

Autocarros

116€/1€
por aluno

116€

Sala

0€

0€

Agilde- Celorico de Basto

Maria Isabel
Silva

Escola Básica de Vila Cova da Lixa e
Escola Básica de Macieira da Lixa

Expressões
G-910

Alunos com medidas adicionais

Resultados
escolares,
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade,
Educação para
a cidadania.

20-03-2019 a 21-03-2019

Formação

45. Oficina
(A)CALMA Promoção de
Competências
Parentais e
Parentalidade
Positiva

Aumentar o sucesso académico.
Preparar os jovens para a vida
ativa.
Realizar trabalho colaborativo
entre todos os elementos da
comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e
projetos,
dando
sentido
às
aprendizagens.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses
e
aptidões,
a
capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua criatividade.
Conhecer a história de vida do
artista André́ Lemos. - Conhecer o
seu projeto, uma ladeia em
miniatura em Agilde - Celorico de
Basto. - Perceber a importância do
empenho e determinação para a
concretização
dos
desejos
pessoais.
Melhorar
os
níveis
de
acompanhamento e participação
de
Pais/Encarregados
de
Educação no processo de ensino
aprendizagem
dos
seus
educandos.
Promover a formação integral dos
alunos.
Favorecer
o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes,
autónomos
e
civicamente responsáveis.
Promover
um
ambiente
de
cordialidade e as boas regras de
conduta.

Pais e Encarregados de Educação dos
alunos do 1º ciclo abrangidos pelo Projeto
(A)CALMA

Visita de estudo

44.Visita a uma
aldeia em
miniatura
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Salomé de
Almeida
Mourisco

Educação para
a Cidadania.

Expressões
G- 620

José Almeida

21-03-2019
28-03-2019

40

50

Autocarros
Fotocópias
Museu e Quinta
Pedagógica

1000€/ 8€
por aluno

0€

Pavilhão
gimnodesportivo

0€

0€

Logística, Águas e
Prémio.

50€/ 1€
por aluno

50€

Ponte de Lima

Expressões
G- 620

Pavilhão
Gimnodesportivo

Educação para
a Cidadania.

137 crianças
e 15 adultos

Pavilhão da Escola
Secundária da Lixa.

Maria Paula
Magalhães

Alunos do Pré-escolar

Pré-escolar
G- 100

28-03-2019

Atividade
desportiva

48. Torneio de
Voleibol

Organização e
Gestão
Pedagógica.
Educação para
a Cidadania.

Alunos do 7º ao 12º
ano

Atividade
desportiva

47. Torneio
Ténis de mesa

Realizar trabalho colaborativo
entre todos os elementos da
comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e
projetos,
dando
sentido
às
aprendizagens.
Promover
a
articulação
pedagógica entre os vários
estabelecimentos escolares do
Agrupamento, assim como os
vários Níveis de Ensino e, ainda,
servir de elo de ligação entre o
currículo
e
as
áreas
de
enriquecimento curricular.
Otimizar o trabalho colaborativo
entre
os
docentes
do
Agrupamento.
Promover a formação integral dos
alunos.
Valorizar o respeito pelo património
natural e cultural.
Diminuir/prevenir o
abandono
escolar.
Valorizar socialmente a escola.
Promover a formação integral dos
alunos.
Sensibilizar para a importância da
adoção de hábitos de vida
saudável Promover a prática
desportiva individual e coletiva.
Aumentar o sucesso académico.
Diminuir/prevenir o
abandono
escolar.
Sensibilizar para a importância da
adoção de hábitos de vida
saudável.
Promover a prática desportiva
individual e coletiva.

Alunos e
Professores

Visita de estudo/ Exposição

46. Visita ao
Museu
do
Brinquedo
e
Quinta
dos
Penteiros
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Resultados
escolares.

Matemática e
Ciências
Experimentais
G- 500

Sandra Sousa

Aumentar o sucesso académico.
Melhorar
os
resultados
da
avaliação interna e externa.
Preparar os jovens para a vida
ativa.
Realizar trabalho colaborativo
entre todos os elementos da
comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e
projetos,
dando
sentido
às
aprendizagens.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses
e
aptidões,
a
capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua criatividade.

Resultados
escolares
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade,
Educação para
a cidadania.

Matemática e
Ciências
experimentais
G-510

Albino Rafael
Mesquita Pinto

28-03-2019
400

29-03-2019

Auditório

0€

0€

Táxi

135€/ 45€
por aluno

135€

Auditório
Póster A3

0€

0€

Escola secundária da Lixa

Aumentar o sucesso académico.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Diminuir/prevenir o
abandono
escolar.
Valorizar socialmente a escola.
Projetar
a
imagem
do
Agrupamento como uma referência
a nível local e regional.

227

Maia

Alexandra
Freitas

40

Escola Secundária da Lixa

Direção e
Coordenadora
dos Dts do 3º
ciclo.
G- SPO

Alunos do 9º ano; secundário e
profissional.

Resultados
escolares.
Educação para
a cidadania.

A definir

Palestras

51.O Físico
voltou à escola

Aumentar o sucesso académico.
Preparar os jovens para a vida
ativa.
Realizar trabalho colaborativo
entre todos os elementos da
comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e
projetos,
dando
sentido
às
aprendizagens.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses
e
aptidões,
a
capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua criatividade.
Orientação escolar e profissional
dos alunos.

Alunos que frequentam a disciplina de Física Alunos do 3º ciclo
do 12º ano e professores do grupo 510.

50.Campeonato
Nacional de
Jogos
Matemáticos.

Campeonato de jogos

Formação e Workshop

49." À
conversa com
profissionais"
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Línguas e
Matemática e
Ciências
Experimentais
G- 300 e 520

Basílio
Mendes

Preparar os jovens para a vida
ativa.
Dinamizar a vida social e cultural
da
área
de
influência
do
Agrupamento.
Promover a formação integral dos
alunos.
Favorecer
o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes,
autónomos
e
civicamente responsáveis.
Promover
um
ambiente
de
cordialidade e as boas regras de
conduta.

Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Equipa PES
G- Disciplinas
dos cursos
profissionais

Maria Ângela
de Jesus
Pacheco

18-03-2019

80

Autocarros

4200€/
70€ por
aluno

0€

Autocarros

Autocarro
+ valor do
bilhete
para o
espetáculo
de teatro./
15€

Alunos
com
escalão

Fotocópias

apenas o
relativo a
fotocópias e
deslocação
dos
palestrantes

apenas o
relativo a
fotocópias e
deslocação
dos
palestrantes

Lisboa

Resultados
escolares
Educação para a
cidadania

Porto / Espinho ou Póvoa de
Varzim

Aumentar o sucesso académico.
Melhorar
os
resultados
da
avaliação interna e externa.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Promover a formação integral dos
alunos.
Valorizar o respeito pelo património
natural e cultural

60

180

Sala

Maria
Madureira

21-03-2019 e 22-03-2019

Línguas e
Ciências
Sociais e
Humanas
G- 300 e 410

Alunos 11º Ano

Resultados
escolares.
Organização e
Gestão
Pedagógica.
Educação para a
cidadania.

A definir

Formação

54. Saúde
sexual e
reprodutiva abuso sexual
de menores

Aumentar o sucesso académico.
Preparar os jovens para a vida
ativa.
Diminuir/prevenir o
abandono
escolar.
Promover a formação integral dos
alunos.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses
e
aptidões,
a
capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua criatividade.

Todos os alunos dos cursos profissionais Turmas A,B e C do 12ºanoCiências e Tecnologias e
Humanidades.

53.Ida ao
TeatroFernando
Pessoa ou "O
ano da morte
de Ricardo
Reis" de José
Saramago

Teatro

Visita de estudo

52.Visita de
Estudo a
Lisboa
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Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

Responsável

Valorizar socialmente a escola.
Melhorar
os
níveis
de
acompanhamento e participação de
Pais/Encarregados de Educação no
processo de ensino aprendizagem
dos seus educandos.
Consolidar a boa relação existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Promover a formação integral dos
alunos.
Promover
um
ambiente
de
cordialidade e as boas regras de
conduta.

Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

1º Ciclo
G- 110 e Equipa
da Biblioteca

Gracinda Pinto

Preparar os jovens para a vida ativa.
Valorizar socialmente a escola.
Projetar a imagem do Agrupamento
como uma referência a nível local e
regional.
Promover a formação integral dos
alunos.

Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Ciências Sociais
e Humanas
G-290

Ana Araújo

10

Autocarros

0€

0€

Escola Secundária da Lixa e
Coimbra (U.C.)

Alexandra
Monteiro

A definir

Objetivos de acordo com o PEA

Feira do Livro

Aumentar o sucesso académico.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Valorizar socialmente a escola.
Projetar
a
imagem
do
Agrupamento como uma referência
a nível local e regional.
Favorecer
o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes,
autónomos
e
civicamente responsáveis.

Alunos do ensino secundário regular e profissional

Ciências
Sociais e
Humanas
G- 420

Concurso

Resultados
escolares.
Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Encontro

55.Olimpíadas
da Geografia

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Biblioteca

0€

0€

Autocarros
Fotocópias

Em
estudo

Em estudo

Local

Calendarização

Centro Escolar da Lixa

01-04-2019 a 05-04-2019

Agrupamento

Felgueiras

100
02-04-2019

57. Color Run
- Corrida
solidária

Estimativa
de participantes

180

Alunos do
secundário

Tipo de
atividade

56.Feira do
Livro

PúblicoAlvo

Abril
Atividade
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Direção
e
Coordenadora
dos DTs dos
cursos científicohumanísticos.
G-SPO

Alexandra
Freitas

Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Preparar os jovens para a vida ativa.
Valorizar socialmente a escola.
Promover a formação integral dos
alunos.
Favorecer
o
desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade
Educação para
a cidadania

Expressões
G- 910

Maria da
Conceição
Basto Pereira

02-04-2019
03-04-2019

484

Autocarros
Fotocópias

A definir,
conforme o
número de
participante
s/ Não
deverá
ultrapassar
os 20
euros.

5€

Multiúsos
Auditório
Sala
Biblioteca

0€

0€

Autocarros

Sem
custosPatrocíni
o

Sem
custos Patrocínio

Natur Water Park - Andrães Vila Real

Resultados
escolares.

140

Escola secundária da Lixa

Filipe
Gonçalves

21
Porto - Casa da Música

Ciências Sociais
e Humanas
G-290

Alunos do 9º ano

Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

04-04-2019

Visita de estudo

60.Visita à
casa da
Música

Otimizar o trabalho colaborativo
entre os docentes do Agrupamento.
Projetar a imagem do Agrupamento
como uma referência a nível local e
regional.
Favorecer
o
desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.
Promover a prática desportiva
individual e coletiva
Valorizar o respeito pelo património
natural e cultural.
Aumentar o sucesso académico.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Preparar os jovens para a vida ativa.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses e aptidões, a capacidade
de formulação de juízos de valor e a
sua criatividade.
Promover a orientação escolar e
profissional dos alunos.

Alunos que beneficiam de um Alunos do ensino
PEI
secundário e profissional

59."Inspiring
Future"

Formação e Workshops

Visita de estudo

58. Visita de
Estudo ao
Natur Water
Park
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Antília Teixeira

Resultados
escolares.
Educação para a
cidadania.

Matemática e
Ciências
Experimentais
G- 520

Maria José
Quintela

195

05-04-2019
35

A devinir

A definir

0€

0€

Autocarros
Fotocópias

Em
avaliaçã
o

Alunos
com
escalão e
necessitad
os

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Biblioteca

150€/ 1€
por
aluno

0€

E. B. 1 de Vila Cova da Lixa

1º ciclo
G- 110

Lourinhã e Serra
D’ Aire e cadeeiros

Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Comunidade Educativa

Valorizar socialmente a escola.
Dinamizar a vida social e cultural da
área de influência do Agrupamento.
Favorecer
o
desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses e aptidões, a capacidade
de formulação de juízos de valor e a
sua criatividade.
Promover
um
ambiente
de
cordialidade e as boas regras de
conduta.
Aumentar o sucesso académico.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Preparar os jovens para a vida ativa.
Promover a formação integral dos
alunos.
Promover
um
ambiente
de
cordialidade e as boas regras de
conduta.

Alunos 7º B e E

62. Visita de
estudo à
Lourinhâ e
Serra D’Aire e
Candeeiros

Visita de estudo

Festa de final de período

61.Festa de
encerramento
do 2.º período

3.º Período

Resultados
escolares,
Educação para
a cidadania

Ciências Sociais
e Humanas e
Expressões.
G- 290, 200
(História 2.º
Ciclo) e 250

Maria do Céu
Secca

150

Local

Aumentar o sucesso académico.
Otimizar o trabalho colaborativo
entre os docentes do Agrupamento.
Promover a formação integral dos
alunos.
Valorizar o respeito pelo património
natural e cultural
Promover um ambiente de
cordialidade e as boas regras de
conduta.

Alunos do 6º ano

Efemérides

63.Comemora
r abril

Estimativa
de participantes

Biblioteca Dr. Leonardo
Coimbra

Responsável

22-04-2019 a 02/05/2019

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

PúblicoAlvo

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Tipo de
atividade

Objetivos de acordo com o PEA

Calendarização

Abril
Atividade
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Ana Moreira

Preparar os jovens para a vida ativa.
Dinamizar a vida social e cultural da
área de influência do Agrupamento.
Promover a formação integral dos
alunos.
Favorecer o desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em vista a
formação de cidadãos tolerantes,
autónomos
e
civicamente
responsáveis.
Promover um ambiente de cordialidade
e as boas regras de conduta.

Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Equipa PES
G- Disciplinas do
curso
profissional

Maria Ângela
de Jesus
Pacheco

0€

Sala
Fotocópias

10€/
0,10€
por
aluno

10€

Autocarros

131€/
17€ por
aluno

131€

Fotocópias

apenas
o das
fotocópi
as

apenas o
das
fotocópias

Em cada escola

Ciências Sociais
e Humanas
G- 420 e
Técnicos
especializados

Nos estabelecimentos
de ensino do 1º ciclo
do Agrupamento de
escolas da Lixa

Resultados
escolares

104

0€

27
Leixões e cidade do
Porto

Lúcia Lopes

Nenhum

120

Sala

1º Ciclo e
Direção
G- 110

23-04-2019 a 21-06-2019

Resultados
escolares

585

23-04-2019 a
21-06-2019

Natália
Mendes

23-04-2019

Pré-escolar e 1º
Ciclo
G- 100, 110 e
120

Alunos do 4º ano Alunos, Professores(as), Assistentes
de escolaridade Operacionais

Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

A definir

Formação

67.Igualdade
de Género Associação
ILGA

Valorizar socialmente a escola.
Realizar trabalho colaborativo entre
todos os elementos da comunidade
educativa visando integrar saberes,
atividades e projetos, dando sentido
às aprendizagens.
Promover a formação integral dos
alunos.
Favorecer
o
desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.
Promover
um
ambiente
de
cordialidade e as boas regras de
conduta.
Aumentar o sucesso académico.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Diminuir/prevenir
o
abandono
escolar.
Promover a formação integral dos
alunos.
Aumentar o sucesso académico.
Melhorar os resultados da avaliação
interna e externa.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Promover a formação integral dos
alunos.

Alunos das turmas do 10º e 12º 11ºC
anos do curso profissional

Visita de estudo

65."À
descoberta de
um novo
ciclo" Transição de
Ciclo
66.Visita de
Estudo ao
Porto de
Leixões,
aeroporto e
Zona histórica
do Porto

Intervenção em
grupo

Formação

64.Simulacro
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Direção
e
Coordenadora
dos Dts dos
cursos
profissionais.
G- SPO

Alexandra
Freitas

Objetivos de acordo com o PEA

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

Responsável

Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Preparar os jovens para a vida
ativa.
Promover a formação integral dos
alunos.
Favorecer o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes,
autónomos
e
civicamente responsáveis.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses
e
aptidões,
a
capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua criatividade.

Resultados
escolares.
Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Ciências Sociais
e Humanas e
Matemática
e
Ciências
experimentais
G- 510 e 400

Lurdes Almeida

73

Escola secundária da Lixa

Resultados
escolares.
Educação para a
cidadania.

29-04-2019

Aumentar o sucesso académico.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Preparar os jovens para a vida ativa.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses e aptidões, a capacidade
de formulação de juízos de valor e a
sua criatividade.
Orientação escolar e profissional dos
jovens.

Alunos finalistas dos cursos
profissionais.

Formação

68.Palestra
dirigida aos
alunos do 12º
ano do ensino
profissional

Auditório

0€

0€

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Autocarros

800€/ 8€
por
aluno

0€

Local

Calendarização

Estimativa
de participantes

Porto

02-05-2019

100
Alunos 12.º ano - Ensino regular

Tipo de
atividade
Visita de estudo

69.17ª Mostra
Universidade
do Porto

PúblicoAlvo

Maio
Atividade
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Línguas
G-300

António
Azevedo

Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Otimizar o trabalho colaborativo
entre
os
docentes
do
Agrupamento.
Promover a formação integral dos
alunos.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses
e
aptidões,
a
capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua criatividade.
Valorizar o respeito pelo património
natural e cultural

Resultados
escolares,
Organização e
Gestão
pedagógica,
Educação para
a cidadania

Ciências Sociais
e Humanas,
Matemática e
Ciências
experimentais
G- 230 e 200
(História 2.º
Ciclo)

Sílvia Ribeiro e
Alexandra
Macedo

190-200

06-05-2019

Turmas do 7.º ano

50€

50€

Multiúsos
Fotocópias

975€/ 5€
Por
aluno

350€

Autocarros,
Fotocópias

1700€/
12€ por
aluno

0€

Agrupamento

Resultados
escolares.
Organização e
Gestão
Pedagógica.
Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Auditório
Sala
Biblioteca
Fotocópias

Multiusos da Escola
Secundária da Lixa

Aumentar o sucesso académico.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Preparar os jovens para a vida
ativa.
Valorizar socialmente a escola.
Dinamizar a vida social e cultural
da
área
de
influência do
Agrupamento.

220

150 e 14
professores

Porto

Basílio Mendes

05-05-2019 a 09-05-2019

Matemática e
Ciências
Experimentais e
Biblioteca
G-550

Comunidade escolar

Organização e
Gestão
Pedagógica.
Educação para
a cidadania.

09-04-2019

72. Visita de
estudo ao
"Planetário e
Galeria da
Biodiversidade
"

Visita de estudo

Teatro

71.O teatro vem
à escola "Leandro, Rei
da Helíria"

Aumentar o sucesso académico.
Realizar trabalho colaborativo
entre todos os elementos da
comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e
projetos,
dando
sentido
às
aprendizagens.
Favorecer o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes,
autónomos
e
civicamente responsáveis.
Sensibilizar para a importância da
adoção de hábitos de vida
saudável.

Alunos 5º ano

Formação e Efemérides

70.Operação
Nacional "7
Dias com os
Media"
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Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Ciências Sociais
e Humanas
G- 290

Manuel
Magalhães

17-05-2019 a 23-05-2019
140

Alunos do 6º ano

Autocarro

4370€/
10€
Por
aluno

0€

Autocarros
Fotocópias

1500€/
10€ por
aluno

500€

Vila do Conde

Valorizar socialmente a escola.
Projetar
a
imagem
do
Agrupamento como uma referência
a nível local e regional.
Promover a formação integral dos
alunos.
Sensibilizar para a importância da
adoção de hábitos de vida
saudável.
Promover
um
ambiente
de
cordialidade e as boas regras de
conduta.

437 alunos
+ 44 adultos

Porto

Abel Manuel da
Vasconcelos

17-05-2019

1º ciclo
G- 110

Todos os alunos do 1º Ciclo

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade.

Visita de estudo

74. Encontro
Anual de
alunos de
EMRC

Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Consolidar a boa relação existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Promover a formação integral dos
alunos.
Favorecer o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, tendo
em vista a formação de cidadãos
tolerantes,
autónomos
e
civicamente responsáveis.
Valorizar o respeito pelo património
natural e cultural

Visita de estudo e Encontro

73.Visita de
Estudo a Vila
do Conde (Nau
Quinhentista,
Alfândega
Régia, ....)
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Aumentar o sucesso académico.
Projetar a imagem do Agrupamento
como uma referência a nível local e
regional.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses e aptidões, a capacidade de
formulação de juízos de valor e a sua
criatividade.
Aumentar o sucesso académico.
Otimizar o trabalho colaborativo entre
os docentes do Agrupamento.
Projetar a imagem do Agrupamento
como uma referência a nível local e
regional.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses e aptidões, a capacidade de
formulação de juízos de valor e a sua
criatividade.

Resultados
escolares.
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade.

Expressões e
Biblioteca
G-240,530

Natália Maia

Exposição

77.Exposição
de trabalhos de
EV e ET

Resultados
escolares.
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Expressões e
Biblioteca.
G- 240 e 530

Maria de
Fátima Freitas
Pinto
Guimarães
Matos

01-06-2019

Crianças do J I da Lixa e famílias

130

10
Alunos inscritos no
Clube de Artes

Exposição

76.Exposição
"Arte na
Escola"

Custos
para o
Agrupamento

Pavilhão
Gimnodesporti
vo da Escola
Secundária da
Lixa

310€/ 5€
por
aluno

0€

Sala
Materiais

200€/ 5€
por
aluno

150€

Biblioteca

940 €/ 2
€
Por
aluno

940 €

Local

Deolinda Silva

Pavilhão Gimnodesportivo da Escola
Secundária da Lixa

Pré-escolar e
Encarregados
de educação
das Crianças
do J I da Lixa
G- 100

Orçamento

Biblioteca

Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Recursos

478

Biblioteca

Valorizar socialmente a escola.
Realizar trabalho colaborativo entre
todos os elementos da comunidade
educativa visando integrar saberes,
atividades e projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Melhorar
os
níveis
de
acompanhamento e participação de
Pais/Encarregados de Educação no
processo de ensino aprendizagem dos
seus educandos.
Consolidar a boa relação existente
entre escola/comunidade envolvente.
Projetar a imagem do Agrupamento
como uma referência a nível local e
regional.

Alunos 5º. 6º e 7º anos.

Atividade desportiva e Efemérides

75.Festa
Surpresa

Estimativa
de participantes

05-06-2019 a 0606-2019

Responsável

05-06-2019 a 06-062019

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

PúblicoAlvo

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Tipo de
atividade

Objetivos de acordo com o PEA

Calendarização

Junho
Atividade

40

Plano Anual de Atividades 2018/2019

Carolina de
Fátima
Teixeira
Sampaio

Aumentar o sucesso académico.
Preparar os jovens para a vida ativa.
Favorecer o desenvolvimento pessoal
e social dos alunos, tendo em vista a
formação de cidadãos tolerantes,
autónomos
e
civicamente
responsáveis.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses e aptidões, a capacidade de
formulação de juízos de valor e a sua
criatividade.

Resultados
escolares.
Educação para a
cidadania.

Ciências
Sociais e
Humanas
G- 410

Manuela
Kellen

05-06-2019
06-06-2019

Alunos que beneficiam de um
PEI

21

Alunos do ensino secundário
(10º ano)

80.Exposição
Direitos
Humanos

150 €/
15€ por
aluno

150€

Autocarros
Avião

Sem
custosPatrocíni
os

Sem custosPatrocínios

Multiúsos
Fotocópias

50€

50€

Escola EB 2/3 Dr. Leonardo
Coimbra

Expressões
G-910

Auditório

Aeroporto- Porto

Educação para
a cidadania

Visita de estudo

Preparar os jovens para a vida ativa.
Valorizar socialmente a escola.
Projetar a imagem do Agrupamento
como uma referência a nível local e
regional.
Promover a formação integral dos
alunos.
Favorecer o desenvolvimento pessoal
e social dos alunos, tendo em vista a
formação de cidadãos tolerantes,
autónomos
e
civicamente
responsáveis.

79.Viagem de
avião

28

80

Escola Sec. Lixa

Maria da
Conceição
Cabral Pereira

10-06-2019 a 14-06-2019

Línguas
G- 200
(Português 2.º
ciclo)

alunos do 5º e 6º anos

Resultados
escolares

Concurso

Aumentar o sucesso académico.
Melhorar os resultados da avaliação
interna e externa.
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Promover a formação integral dos
alunos.
Favorecer o desenvolvimento pessoal
e social dos alunos, tendo em vista a
formação de cidadãos tolerantes,
autónomos
e
civicamente
responsáveis.

Exposição

78.Concurso "
Obra Integral"
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Maria
Fátima
Teixeira
Fonseca

Valorizar socialmente a escola.
Consolidar a boa relação existente
entre escola/comunidade envolvente.
Promover a formação integral dos
alunos.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses e aptidões, a capacidade de
formulação de juízos de valor e a sua
criatividade.
Promover um ambiente de cordialidade
e as boas regras de conduta.

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Pré-escolar
1.º Ciclo
G-100; 110 e
120

de
Vaz

Ana Maria da
Silva Carvalho
Gonçalves

14-06-2019
147 crianças
e 16 adultos

Biblioteca da Escola Secundária

Pré-escolar
G-100

250€/
2,5€ por
aluno

10€

Autocarros
Fotocópias
Barracas

3000€
transport
e e 210€
barracas
/ 22€ por
aluno

0€

Multiúsos
Sala

0€ aluno

0€ aluno

Praia da Apúlia

Educação para
a cidadania.

Sala
Biblioteca
Fotocópias

500

Centros escolares

Favorecer o desenvolvimento pessoal
e social dos alunos, tendo em vista a
formação de cidadãos tolerantes,
autónomos
e
civicamente
responsáveis.
Sensibilizar para a importância da
adoção de hábitos de vida saudável
Promover
a
prática
desportiva
individual e coletiva
Promover um ambiente de cordialidade
e as boas regras de conduta.

120

17-06-2019 a 21-06-2019

Carlos Costa

Alunos do 3.º Ciclo

Expressões
G- 530, 600 e
Educação
Especial

21-06-2019

Sarau

83.Festa de
encerramento
do ano letivo

Resultados
escolares.
Organização e
Gestão
Pedagógica.
Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Todas as crianças do DEPE

Atividade desportiva

82.Semana de
praia

Aumentar o sucesso académico.
Diminuir/prevenir o abandono escolar.
Realizar trabalho colaborativo entre
todos os elementos da comunidade
educativa visando integrar saberes,
atividades e projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses e aptidões, a capacidade de
formulação de juízos de valor e a sua
criatividade.
Valorizar o respeito pelo património
natural e cultural.

Comunidade escolar

Exposição

81.Exposição
Final de
Trabalhos
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Línguas,
Expressões e
Biblioteca
G- 300, 290 e
240

Basílio
Mendes

Visita de estudo

85.Saída de
campo nas
imediações
da escola

Aumentar o sucesso académico.
Promover a igualdade de oportunidades do
sucesso escolar.
Diminuir/prevenir o abandono escolar.
Promover a formação integral dos alunos.
Favorecer o desenvolvimento pessoal e social
dos alunos, tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.

Resultados
escolares,
Educação para a
cidadania.

Matemática e
Ciências
experimentais,
G-520

Maria Ângela
de Jesus
Pacheco

Concurso

86.PANGEA

Aumentar o sucesso académico.
Promover a igualdade de oportunidades do
sucesso escolar.
Desenvolver nos alunos os seus interesses e
aptidões, a capacidade de formulação de juízos
de valor e a sua criatividade.

Resultados
escolares

Matemática e
Ciências
experimentais
G- 230

M. Teresa P.
Gonçalves

30

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Sala
Biblioteca
Fotocópias
Material de
decoração

100€

100€

Fotocópias

0€

0€

Sala

60€/
1,20€
por
aluno

60€

Local

Resultados
escolares.
Organização
e
Gestão Pedagógica.
Educação para a
cidadania.

Agrupamento e CCB (para os
vencedores nacionais)

Aumentar o sucesso académico.
Realizar trabalho colaborativo entre todos os
elementos da comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e projetos, dando
sentido às aprendizagens.
Dinamizar a vida social e cultural da área de
influência do Agrupamento.
Promover a formação integral dos alunos.
Desenvolver nos alunos os seus interesses e
aptidões, a capacidade de formulação de juízos
de valor e a sua criatividade.

Recursos

11 alunos
por
sessão

Lixa

Concurso e Efemérides

84.Concurso
Nacional de
Poesia Faça
Lá um Poema

Estimativa de
participantes

40
EB 2,3 Dr.
Leonardo
Coimbra

Responsável

Alunos das turmas 8º A,
BeG

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

Alunos do 2º
ciclo do EB

Domínios de ação
/intervenção
estratégica

Tipo de
atividade

Objetivos de acordo com o PEA

Alunos do 3.º ciclo e do ensino Públicosecundário
Alvo

Ao longo do ano
Atividade
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Aumentar o sucesso académico.
Promover a igualdade de oportunidades do
sucesso escolar.
Otimizar o trabalho colaborativo entre os
docentes do Agrupamento.
Promover a formação integral dos alunos.

Resultados
escolares.

Pré-escolar
Direção
G-100

Aumentar o sucesso académico.
Promover a igualdade de oportunidades do
sucesso escolar.
Otimizar o trabalho colaborativo entre os
docentes do Agrupamento.
Favorecer o desenvolvimento pessoal e social
dos alunos, tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.
Desenvolver nos alunos os seus interesses e
aptidões, a capacidade de formulação de juízos
de valor e a sua criatividade.

Resultados
escolares.
Organização
e
Gestão Pedagógica.
Articulação Escola /
Família
/
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Pré-escolar
1.º Ciclo
G- 100, 110 e
Equipa da
Biblioteca

Álvaro
Teixeira

30

Comunidade escolar

e
e

Lúcia Lopes

147
Jardins de Infância do Agrupamento e
Serviço de Psicologia e Orientação da
Escola E. B. 2, 3 Dr. Leonardo Coimbra

e

Agrupamento-Escola Secundária
da Lixa

Ciências
Sociais
Humanas
Biblioteca
G- 410

Alunos do ensino Pré-Escolar

Atividade Desportiva, Formação
e Eventual realização de um
torneio de Xadrez.

Resultados
escolares.
Articulação Escola /
Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Gracinda Pinto

550

Sala
Biblioteca
Fotocópias
Materiais para
o Xadrez

50€

50€

Sala
Fotocópias

10€/
0,40€
por
aluno

10€

Biblioteca
Fotocópias
Fundo
Documental

50€

50€

Agrupamento

89.Projeto
"Viajar com
os Livros"

Aumentar o sucesso académico.
Diminuir/prevenir o abandono escolar.
Articular o currículo dos vários anos, ciclos e
escolas do Agrupamento, promovendo a
melhoria dos resultados escolares.
Promover a formação integral dos alunos.
Favorecer o desenvolvimento pessoal e social
dos alunos, tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.

Pré-escolar e 1.º ciclo

88.Intervir
para Prevenir
no PréEscolar

Circulação de Fundo Documental Intervenção em articulação, de caráter
universal, com vista à deteção de
dificuldades.

87. OK
Xadrez
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Pré-escolar
1.º Ciclo
G- 100, 110 e
Equipa da
Biblioteca

Gracinda Pinto

Aumentar o sucesso académico.
Realizar trabalho colaborativo entre todos os
elementos da comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e projetos, dando
sentido às aprendizagens.
Consolidar a boa relação existente entre
escola/comunidade envolvente.
Projetar a imagem do Agrupamento como uma
referência a nível local e regional.
Promover um ambiente de cordialidade e as
boas regras de conduta.

Resultados
escolares.
Organização
e
Gestão Pedagógica.
Articulação Escola /
Família
/
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

1.º Ciclo e
Línguas
G- 110, 200
(Português 2.º

Gracinda Pinto

Aumentar o sucesso académico.
Realizar trabalho colaborativo entre todos os
elementos da comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e projetos, dando
sentido às aprendizagens.
Otimizar o trabalho colaborativo entre os
docentes do Agrupamento.
Dinamizar a vida social e cultural da área de
influência do Agrupamento.
Desenvolver nos alunos os seus interesses e
aptidões, a capacidade de formulação de juízos
de valor e a sua criatividade.

Resultados
escolares.
Organização
e
Gestão Pedagógica.
Articulação Escola /
Família
/
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Pré-escolar
1.º Ciclo
G- 100, 110 e
Equipa da
Biblioteca

Gracinda Pinto

Promover a igualdade de oportunidades do
sucesso escolar.
Realizar trabalho colaborativo entre todos os
elementos da comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e projetos, dando
sentido às aprendizagens.
Projetar a imagem do Agrupamento como uma
referência a nível local e regional.
Promover a formação integral dos alunos.
Desenvolver nos alunos os seus interesses e
aptidões, a capacidade de formulação de juízos
de valor e a sua criatividade.

Resultados
escolares.
Organização
e
Gestão Pedagógica.
Articulação Escola /
Família
/
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Pré-escolar,
1.º Ciclo e
Línguas
G- a definir

Gracinda Pinto

550

0€

0€

Biblioteca
Fotocópias

30€

30€

Biblioteca
Fotocópias

50€

50€

Auditório
Sala
Biblioteca
Fotocópias
Material de
decoração

100€

100€

4.º ano, 2.º e 3.º ciclos

Agrupamento e Biblioteca
Municipal

320

550

Agrupamento

Pré-escolar e 1.º ciclo

ciclo), 220,
300 e Equipa
da Biblioteca

Biblioteca
Fotocópias

Agrupamento

Pré-escolar e 1.º ciclo

Articulação Escola /
Família
/
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

70

Agrupamento

93.Encontro
com
Escritores/ilu
stradores

Efemérides e Promoção da
Leitura

92.Hora do
Conto

Promoção da Literacia da Leitura Concurso

91.Concurso
Concelhio de
Soletração

Preparar os jovens para a vida ativa.
Valorizar socialmente a escola.
Realizar trabalho colaborativo entre todos os
elementos da comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e projetos, dando
sentido
às
aprendizagens.
Promover a formação integral dos alunos.
Sensibilizar para a importância da adoção de
hábitos de vida saudável.

Comunidade escolar

Promoção da Saúde Oral

90.Projeto
SOBE (Saúde
Oral)
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Ana Moreira

Aumentar o sucesso académico.
Melhorar os resultados da avaliação interna e
externa.
Promover a formação integral dos alunos.
Favorecer o desenvolvimento pessoal e social
dos alunos, tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.
Desenvolver nos alunos os seus interesses e
aptidões, a capacidade de formulação de juízos
de valor e a sua criatividade.

Resultados
escolares
Organização
e
Gestão Pedagógica
Educação para a
cidadania

Ciências
Sociais e
Humanas
G- 420

Alexandra
Monteiro

Promover a igualdade de oportunidades do
sucesso escolar.
Realizar trabalho colaborativo entre todos os
elementos da comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e projetos, dando
sentido às aprendizagens.
Otimizar o trabalho colaborativo entre os
docentes do Agrupamento.
Favorecer o desenvolvimento pessoal e social
dos alunos, tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.
Valorizar o respeito pelo património natural e
cultural

Resultados
escolares.
Organização
e
Gestão Pedagógica.
Articulação Escola /
Família
/
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

1º ciclo,
Ciências
Sociais e
Humanas,
Biblioteca e
Clube
Europeu
G- 400

Basílio
Mendes

a

Multiúsos

50€

50€

Auditório
Fotocópias
Material de
papelaria
Custos de
deslocação

200€

200€

Multiúsos
Fotocópias
Pagamento da
deslocação do
Formadores

300€

300€

Sala
Biblioteca
Fotocópias e
Material de
decoração

100€

100€

S Lixa

Ciências
Sociais e
Humanas
G- 420

Aproximad
amente
140-150
alunos

Escola Secundária

Resultados
escolares
Educação para
cidadania

300

150
Escola Secundária da Lixa

Aumentar o sucesso académico.
Promover a igualdade de oportunidades do
sucesso escolar.
Valorizar socialmente a escola.
Promover a formação integral dos alunos.
Desenvolver nos alunos os seus interesses e
aptidões, a capacidade de formulação de juízos
de valor e a sua criatividade.

a

Toda a comunidade
educativa

Manuela
Kellen

Alunos 9º ano

Ciências
Sociais e
Humanas
G- 410

180

Agrupamento

Exposição e Efemérides

97.Celebraçã
o de
efemérides

Resultados
escolares
Educação para
cidadania

Turmas de 9º ano

Painel
workshop/oficinas

96.Workshop
s Temáticos Nonos Anos

Aumentar
o
sucesso
académico.
Preparar os jovens para a vida ativa.
Favorecer o desenvolvimento pessoal e social
dos alunos, tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.

Comunidade educativa

95.Exposição
sobre Riscos
Naturais

Exposição e Palestra
sobre incêndios

94.Painel –
espaço de
livre
pensamento
– Sentir a
Escola
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Basílio
Mendes

Realizar trabalho colaborativo entre todos os
elementos da comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e projetos, dando
sentido às aprendizagens.
Projetar a imagem do Agrupamento como uma
referência a nível local e regional.
Favorecer o desenvolvimento pessoal e social
dos alunos, tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.
Desenvolver nos alunos os seus interesses e
aptidões, a capacidade de formulação de juízos
de valor e a sua criatividade.
Sensibilizar para a importância da adoção de
hábitos de vida saudável.

Resultados
escolares.
Articulação Escola /
Família
/
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Pré-escolar e
1º ciclo
G- 100 e 110

Ana Paula
Rosa

Promover a igualdade de oportunidades do
sucesso escolar.
Realizar trabalho colaborativo entre todos os
elementos da comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e projetos, dando
sentido às aprendizagens.
Favorecer o desenvolvimento pessoal e social
dos alunos, tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.
Desenvolver nos alunos os seus interesses e
aptidões, a capacidade de formulação de juízos
de valor e a sua criatividade.
Promover um ambiente de cordialidade e as
boas regras de conduta.

Resultados
escolares.
Organização
e
Gestão Pedagógica.
Articulação Escola /
Família
/
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

1.º Ciclo,
Línguas,
Ciências
Sociais e
Humanas e
Biblioteca
G- 110, 200
(Português 2.º
ciclo), 220,
300, 200
(História 2.º
Ciclo) e 400

Basílio
Mendes

450

600

As atividades decorrerão nos Centros Escolares Agrupamento
e no exterior (Visitas de estudo, trabalho de
campo).

1.º Ciclo,
Línguas,
Ciências
Sociais
e
Humanas
e
Biblioteca
G- 110, 200
(Português 2.º
ciclo), 300 e
400

Alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e
do ensino secundário

Articulação Escola /
Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

390

Auditório
Sala
Biblioteca
Fotocópias
Material de
decoração

120€

120€

Cada Centro
Escolar define
os
materiais
necessários
ao
desenvolvime
nto
das
atividades
propostas no
seu Plano de
Ação.

0€

0€

Sala
Biblioteca
Fotocópias

100€

100€

Agrupamento

Formação

100.Aprender
com a
Biblioteca
Escolar

Valorizar socialmente a escola.
Projetar a imagem do Agrupamento como uma
referência a nível local e regional.
Favorecer o desenvolvimento pessoal e social
dos alunos, tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.
Desenvolver nos alunos os seus interesses e
aptidões, a capacidade de formulação de juízos
de valor e a sua criatividade.
Promover um ambiente de cordialidade e as
boas regras de conduta.

Alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e do ensino Alunos do pré - escolar e alunos do 1.º ciclo.
secundário

99.Programa
Eco - Escolas

Visita de estudo, Teatro, Exposição, Formação e Processo eleitoral
Atividades que desenvolvam nos alunos o
respeito pelo ambiente

98.Miúdos a
Votos: quais
os livros mais
fixes?
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Valorizar socialmente a escola.
Realizar trabalho colaborativo entre todos os
elementos da comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e projetos, dando
sentido às aprendizagens.
Consolidar a boa relação existente entre
escola/comunidade envolvente.
Promover a formação integral dos alunos.
Favorecer o desenvolvimento pessoal e social
dos alunos, tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.

Articulação Escola /
Família
/
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

1º ciclo e
Ciências
Sociais e
Humanas
G- 110 e 290

Filipe
Gonçalves

Promover a igualdade de oportunidades do
sucesso escolar.
Realizar trabalho colaborativo entre todos os
elementos da comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e projetos, dando
sentido às aprendizagens.
Promover a formação integral dos alunos.
Sensibilizar para a importância da adoção de
hábitos de vida saudável

Articulação Escola /
Família
/
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

1º
ciclo
e
Atividades de
Enriqueciment
o
Curricular
(AEC)
G- 110 e 120

Manuela
Sousa

Promover a igualdade de oportunidades do
sucesso escolar.
Preparar os jovens para a vida ativa.
Realizar trabalho colaborativo entre todos os
elementos da comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e projetos, dando
sentido às aprendizagens.
Favorecer o desenvolvimento pessoal e social
dos alunos, tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.
Promover um ambiente de cordialidade e as
boas regras de conduta.

Resultados
escolares
Articulação Escola /
Família
/
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

1º Ciclo e
Atividades de
Enriqueciment
o
Curricular
(AEC)
G- 110 e 120

Manuela
Sousa

20

22 290€

0€

0€

0€

Sala
Fotocópias
frutas tintas
lápis de cor
cola
vídeogravador

93€ 1€
por
aluno

0€

Sala
Biblioteca

0€

0€

Europa

Autocarros
Multiúsos
Auditório
Sala
Biblioteca
Fotocópias

Alunos do 1º ciclo

200

93

Escola Básica de Santão Centros escolares

Paula Correia

Alunos do Secundário

Línguas,
Ciências
Sociais e
Humanas e
Direção
G- 330 e 420

93

Escola Básica de Santão

Programa Educativo

104.
Programa
ACP Kids

Resultados
escolares.
Articulação Escola /
Família
/
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Alunos do 1º Ciclo

Projeto

103. Projeto
Heróis
da
Fruta

Promover a igualdade de oportunidades do
sucesso escolar.
Preparar os jovens para a vida ativa.
Promover a formação integral dos alunos.
Favorecer o desenvolvimento pessoal e social
dos alunos, tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.
Desenvolver nos alunos os seus interesses e
aptidões, a capacidade de formulação de juízos
de valor e a sua criatividade.

Alunos do 1º Ciclo

102.
Campanha
Solidária Dia
Mundial da
Criança

Campanha de solidariedade

Visita de estudo

101.
Erasmus+
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Abel
Vasconcelos

Diminuir/prevenir o abandono escolar.
Valorizar socialmente a escola.

Organização
e
Gestão Pedagógica.
Articulação Escola /
Família
/
Comunidade.

Pré-escolar
G-100

Município de
Felgueiras

Aumentar o sucesso académico.
Melhorar os resultados da avaliação interna e
externa.
Promover a igualdade de oportunidades do
sucesso escolar.
Melhorar os níveis de acompanhamento e
participação
de
Pais/Encarregados
de
Educação
no
processo
de
ensino
aprendizagem dos seus educandos.

Resultados
escolares.
Articulação Escola /
Família
/
Comunidade.

1º Ciclo e
Associação de
Pais
G- 110

Associação de
pais

252

Crianças da
Educação Préescolar

147

Jardim de
Escolas Básicas do AE Lixa
infância/ Centro
escolar

Pré-escolar e
1º ciclo
G- 100 e 110

34

Sala
Fotocópias
Espaço de
recreio

126€/
0,50€
por
aluno

0€

Sala do
prolongament
o de horário

0€

0€

Sala
Fotocópias

0€

0€

Centro escolar de
Pinheiro

Resultados
escolares.
Articulação Escola /
Família
/
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Alunos do 1º ano e Pré-escolar

Aumentar o sucesso académico.
Realizar trabalho colaborativo entre todos os
elementos da comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e projetos, dando
sentido às aprendizagens.
Articular o currículo dos vários anos, ciclos e
escolas do Agrupamento, promovendo a
melhoria dos resultados escolares.
Promover a articulação pedagógica entre os
vários
estabelecimentos
escolares
do
Agrupamento, assim como os vários Níveis de
Ensino e, ainda, servir de elo de ligação entre
o currículo e as áreas de enriquecimento
curricular.
Favorecer o desenvolvimento pessoal e social
dos alunos, tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos e civicamente
responsáveis.

Alunos do 1º ciclo

107.
Prolongamen
to de
horário/sala
de apoio ao
estudo

Apoiar a família e os
alunos

106.
Atividades de
Animação e
de Apoio à
Família

Apoio às famílias Projeto

105.
Brincando
com os
resíduos
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Divulgação e avaliação do Plano Anual de Atividades
Depois de ser submetido ao parecer do Conselho Pedagógico e de ser aprovado pelo Conselho
Geral, o Plano Anual de Atividades será divulgado a toda a comunidade educativa através da
página eletrónica do Agrupamento (http://aelixa.pt/), ficando uma cópia, em suporte papel,
disponível para consulta na biblioteca da Escola.
Todas as ações previstas neste plano serão objeto de avaliação. A avaliação de cada atividade
será apresentada em formulário próprio:
(https://docs.google.com/forms/d/1lZAbZqy3zdVpLbb_BIZCscYZLt2KSbOmzhGg47bx54Q/viewf
orm?edit_requested=true) , aprovado pelo Conselho Pedagógico, até 10 dias após a realização
ou decisão de não realização da mesma.
Também deverá ser preenchido por parte de uma amostra dos intervenientes um inquérito de
satisfação:
(https://docs.google.com/forms/d/18gaED1D0KTi8HFRh1miL5N7LvjsStYweUB3nVgTNgh4/viewf
orm?usp=sharing_eid&edit_requested=true ), até dez dias após a realização da atividade. A
responsabilidade da divulgação do inquérito junto da amostra de intervenientes é do dinamizador
da atividade.
O acompanhamento do desenvolvimento do Plano Anual de Atividades será feito ao longo do
ano pelos coordenadores de departamento, Conselho Pedagógico e Conselho Geral. O Plano
Anual de Atividades terá duas avaliações intermédias, no final do primeiro e segundo períodos, e
uma final, no término do ano letivo. A sua elaboração estará a cargo da Equipa de Autoavaliação
do Agrupamento e terá por base as fichas de avaliação de atividades/projetos realizadas pelos
professores responsáveis pelas mesmas e outros documentos/informações que se considere
relevantes incluir. Estes relatórios serão submetidos à apreciação/aprovação do Conselho
Pedagógico e Conselho Geral. Com estas avaliações pretende-se obter informação relevante,
possibilitadora de reajustamentos em tempo oportuno, de modo a tornar o Plano mais eficiente e
eficaz, bem como permitir a otimização das planificações de ações futuras, num processo de
desenvolvimento contínuo e sustentável da atividade escolar.
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Anexos
I - Arranque do Ano Letivo
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III – Aprovadas Posteriormente

Valorizar
socialmente
a
escola.
Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.

Articulação
Escola / Família /
Comunidade.

1º ciclo
G- 120

Natércia
Sampaio

Estimativ
a de
participantes

Calendari
-zação

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Sala

0€

0€

Local

Responsável

223

Ema cada centro escolar

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

PúblicoAlvo

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

22-10-2018 a 31-10-2018

Efemérides

108. Halloween

Objetivos de acordo
com o PEA

3º e 4º ano

Tipo de
atividade

Atividade
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Resultados
escolares

1º ciclo
G-110

Maria de
Lurdes David
Fonseca

23-01-2019
300

Alunos do 2º, 3º e 4º anos

Sala
Fotocópias

0€

Fotocópias
das provas.

Sala
Fotocópias

50€

25€ mais
fotocópias

Em cada estabelecimento de ensino.

Aumentar
o
sucesso
académico.
Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Promover
a
articulação
pedagógica entre os vários
estabelecimentos escolares
do Agrupamento, assim
como os vários Níveis de
Ensino e, ainda, servir de elo
de ligação entre o currículo e
as áreas de enriquecimento
curricular.
Melhorar os níveis de
acompanhamento
e
participação
de
Pais/Encarregados
de
Educação no processo de
ensino aprendizagem dos
seus educandos.

110. Canguru
Matemático

225

Cada estabelecimento de ensino

Maria de
Lurdes David
Fonseca

12-03-2019 a 28-03-2019

1º ciclo e Direção
G- 110

Alunos de 3º e 4º anos.

Resultados
escolares

Concurso

Aumentar
o
sucesso
académico.
Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Promover
a
articulação
pedagógica entre os vários
estabelecimentos escolares
do Agrupamento, assim
como os vários Níveis de
Ensino e, ainda, servir de elo
de ligação entre o currículo e
as áreas de enriquecimento
curricular.
Estimular o gosto e estudo
pela Matemática.

Concurso

109. Mini
Olimpíadas da
Matemática
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Ângela
Pacheco

Capacitar a comunidade
docentes na área do SPV.

Educação para
a cidadania

INEM
G- Todos

Glória Coelho

2º período

Comunidade

EE, alunos e
docentes

Docentes

Formação

113. Ação de
Masstraining

Por
inscrição

965€/ 5€
Por
aluno

0€

Nenhum

Sem
previsão

Sem
Previsão

Nenhum

Refeiçõe
s para a
equipa
do INEM

Refeições
para a
equipa do
INEM

Casa das Artes em Felgueiras

PES

Autocarros
Fotocópias

Nas escolas

Educação para a
cidadania

Escola
Secundária

Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.
Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável.

112. Abril - Mês
da prevenção
dos maustratos

223

15-11-2018

Clarisse
Gonçalves
Pereira
Teixeira

2º período

1º ciclo
G- 110

Alunos

Resultados
escolares.
Organização e
Gestão
Pedagógica.
Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Teatro

Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Articular o currículo dos
vários anos, ciclos e escolas
do
Agrupamento,
promovendo a melhoria dos
resultados escolares.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.

Efemérides

111. Musical "
A Cinderela"
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PES

Glória Coelho

Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade

Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Direção

Glória Coelho

2º Período

Alunos

Ao longo do ano

Sem
estimativa

60

.
Comunidade

envolvente

Nenhum

Sem
previsão

Sem
previsão

Fotocópias

Fotocópi
as

Fotocópias

Nenhum

Custo
das
refeiçõe
s da
equipa
do IPST

6a8
refeições
para a
equipa do
IPST

Secundária da Lixa

Educação para
a cidadania

EB2/3 Leonardo Coimbra e Secundária da Lixa
Secundária da Lixa

Promover
a
formação
integral dos alunos.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.

20

2º e 3º Período

Ângela
Pacheco

Comunidade escolar

Matemática e
Ciências
Experimentais e
PES
G- 520 e 910

Efemérides

116. Dádiva de
Sangue
Secundária

Educação para a
cidadania

Dádiva de sangue

115.
Comemoração
dos dias
internacionais
ligados à
saúde e bemestar

Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Promover
a
formação
integral dos alunos.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.

Exposição e
Efemérides

114.
Construção de
um laço azul
gigante na
secundária;
Guarda-chuvas
decoradas com
palavras
alusivas à
prevenção dos
maus tratos
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Arnaldina
Sousa

Promover
a
formação
integral dos alunos.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.
Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável

Educação para a
cidadania

APAV

Glória Coelho

1º e 2º período
1º Período

Alunos 5º anos

Todos

100

Seleção de Turmas do 3º Ciclo e
Secundário

119. Prevenção
da Violência no
Namoro

Sem
custos

Sem custos

Nenhum

Sem
custos

Sem custos

Nenhum

36€/ 0€
por
aluno

36€

EB2/3 Leonardo Coimbra

GNR

Nenhum

EB2/3 Leonardo Coimbra

Educação para a
cidadania

Palestra

Promover
a
formação
integral dos alunos.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.
Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável

118. Prevenção
no âmbito das
dependências

Todo o 2º
ciclo

Secundária da Lixa

Arnaldina
Sousa

2º período

GNR

Alunos de 5º e 6º anos

Educação para a
cidadania

Palestra

Promover
a
formação
integral dos alunos.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.

Palestra

117. Internet
segura
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Ana Elisa
Antunes

Aumentar
o
sucesso
académico.
Projetar a imagem do
Agrupamento como uma
referência a nível local e
regional.
Promover
a
formação
integral dos alunos
Consolidar aprendizagens e
desenvolver competências

Resultados
escolares

Línguas e
Biblioteca
G-330

Maria José
Ferreira

1º e 2º período
Ao longo do ano

100

Alunos de Inglês do 8º Ano Alunos do 3º Ciclo e Secundário

122.Literacia
3Di - o desafio
pelo
conhecimento

100€/ 0€
por
aluno

100€

Autocarros
Salas de TIC

200€/ 1€
por
aluno

200€

Biblioteca
Sala de
informática

0€

0€

Escola

Matemática e
Ciências
Experimentais
G-500

Autocarros
Auditório
Sala
Fotocópias

Escola/ Porto

Resultados
escolares.
Educação para a
cidadania.

Concurso

Aumentar
o
sucesso
académico.
Melhorar os resultados da
avaliação interna e externa.
Articular o currículo dos
vários anos, ciclos e escolas
do
Agrupamento,
promovendo a melhoria dos
resultados escolares.
Promover
a
formação
integral dos alunos.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.

121. Concurso
de Matemática
Pangea

100

39
Sala de Informática e
Biblioteca

Ana Elisa
Antunes

26-11-2018 a 30-112018

Matemática e
Ciências
Experimentais
G-500

Alunos do 3º Ciclo e Secundário

Resultados
escolares.
Educação para a
cidadania.

Concurso

Aumentar
o
sucesso
académico.
Melhorar os resultados da
avaliação interna e externa.
Articular o currículo dos
vários anos, ciclos e escolas
do
Agrupamento,
promovendo a melhoria dos
resultados escolares.
Promover
a
formação
integral dos alunos.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.

Concurso

120.Olimpíadas
da Matemática

57

Plano Anual de Atividades 2018/2019

Aumentar
o
sucesso
académico.
Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Diminuir/prevenir
o
abandono escolar.
Valorizar
socialmente
a
escola.

Resultados
escolares
Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
G- 500 e Técnico
de Multimédia

Paulo Plácido

560

10-12-2018 a 14-06-2019

Biblioteca
Fotocópias
Fundo
documental

0€

0€

Multiúsos
Auditório

0€

0€

Agrupamento

Alexandra
Freitas

250

Lixa

Pré-escolar; 1º
ciclo; Biblioteca e
SPO
G- 100 e 110

Alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do Agrupamento

Resultados
escolares
Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

31-05-2019

Festival

124. CurtaLix

Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Melhorar os níveis de
acompanhamento
e
participação
de
Pais/Encarregados
de
Educação no processo de
ensino aprendizagem dos
seus educandos.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.

toda a comunidade escolar

Projeto de Leitura em Família

123.Projeto
"Leituras com
ternura"

58

Plano Anual de Atividades 2018/2019

Matemática
Ciências
Experimentais
G- 500

Auditório

0€

0€

e

Maria José da
Silva Ferreira
Dias

Sala
Biblioteca
Computador +
projetor

0€

0€

Lixa

Resultados
escolares
Educação para a
cidadania

500

27 alunos

Escola Secundária da Lixa

Preparar os jovens para a
vida ativa.
Diminuir/prevenir
o
abandono escolar.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Promover
a
formação
integral dos alunos.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.

Paulo Plácido
de

30-11-2018 a 31-05-2019

Expressões
G- Técnico
Multimédia

Toda a comunidade

Resultados
escolares
Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

08-02-2019

Visita de um escritor à escola

126. Um dia
com um
escritor

Valorizar
socialmente
a
escola.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.
Promover
a
formação
integral dos alunos.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.

Turma do 9ºG

Sessões de Cinema

125. Plano
Nacional de
Cinema
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Preparar os jovens para a
vida ativa.
Diminuir/prevenir
o
abandono escolar.
Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Articular o currículo dos
vários anos, ciclos e escolas
do
Agrupamento,
promovendo a melhoria dos
resultados escolares.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.

Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Ciências Sociais e
Humanas
e
Biblioteca
G- 400 e 430

Célia Costa

140

Primeiro período

Auditório

0€

0€

Fotocópias

5€

Fotocópias

Escola secundária da Lixa

Alexandra
Freitas

500

Escola e Cidade da Lixa

Pré-escolar
e
Psicóloga
e
Coordenadora do
Departamento da
Educação
PréEscolar(Educador
a Fátima Vaz)
G- 100

Pais e Encarregados de Educação de
todos os alunos do ensino pré-escolar.

Resultados
escolares
Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

03-12-2018 a 14-12-2018

Efemérides

128.Maratona
Cartas

Aumentar
o
sucesso
académico.
Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Melhorar os níveis de
acompanhamento
e
participação
de
Pais/Encarregados
de
Educação no processo de
ensino aprendizagem dos
seus educandos.
Promover
a
formação
integral dos alunos.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.

Comunidade escolar e restante comunidade

Formação

127. Ação de
Formação para
Pais e EE do
pré-escolar
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Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Projetar a imagem do
Agrupamento como uma
referência a nível local e
regional.

Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Ciências Sociais e
Humanas
e
Direção
G- 500 e 420

Ivo Rodrigues

250

19-11-2018 a 30-09-2019

Escola, fase Regional e Final

Ivo Rodrigues

200
Escola, fase distrital e nacional (parlamento)

Direção
e
Cidadania
e
Desenvolvimento
G- 420

Alunos do 3.º ciclo de Cidadania e
Desenvolvimento e alunos do Ensino
Secundário

Resultados
escolares
Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

26-10-2018 a 21-05-2019

Concurso

130.
Parlamento
dos Jovens

Aumentar
o
sucesso
académico.
Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Projetar a imagem do
Agrupamento como uma
referência a nível local e
regional.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.

Alunos do 3.º Ciclo e Ensino Secundário

Concurso e Exposição

129. Apps for
Good

Autocarros
Multiúsos
Auditório
Sala
Biblioteca
Fotocópias

1500€/
6€ por
aluno

1500€

Autocarros
Multiúsos
Auditório
Sala
Fotocópias

1000€

1000€

61

Plano Anual de Atividades 2018/2019

Resultados
escolares
Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Ciências Sociais e
Humanas
G- 420

Ivo Rodrigues

Sala
Biblioteca
Fotocópias
Material
diverso de
papelaria

100€/ 1€
por
aluno

100€

Sala
Biblioteca
Fotocópias

50€/
0,50€
por
aluno

50€

Escola

Preparar os jovens para a
vida ativa.
Diminuir/prevenir
o
abandono escolar.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Projetar a imagem do
Agrupamento como uma
referência a nível local e
regional.

100

150

Escola

Ivo Rodrigues

01-10-2018 a 11-05-2019

Ciências Sociais e
Humanas
G- 420

Alunos de Cidadania e Desenvolvimento 7.º ano

Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

01-10-2018 a 31-05-2019

Concurso

132. Power UP

Valorizar
socialmente
a
escola.
Promover
a
formação
integral dos alunos.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.
Promover um ambiente de
cordialidade e as boas
regras de conduta.

Alunos de Cidadania e Desenvolvimento 7.º
ano

Concurso

131. A Maior
Lição do
Mundo
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Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
e
PES
G- 520 e 410

Natália
Coelho,
Manuela
Kellen e
Elisabete
Machado

Diminuir/prevenir
o
abandono escolar.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.
Projetar a imagem do
Agrupamento como uma
referência a nível local e
regional.
Promover
a
formação
integral dos alunos.

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
Direção
G- Associação de
Estudantes

Tiago Teixeira

Valorizar
socialmente
a
escola.
Projetar a imagem do
Agrupamento como uma
referência a nível local e
regional.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
Direção
G- Associação de
Estudantes

Tiago Teixeira

12-12-2018
01-04-2019 a 0504-2019

500

400

2º período

50€/
0,5€ por
aluno

Custo das
fotocópias

Auditório
Fotocópias

5€ de
fotocópi
as

5€

Multiúsos
Fotocópias

A
calcular

0€

Fotocópias

A
calcular

0€

Escola

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Auditório
Fotocópias

Multiusos

Promover
a
formação
integral dos alunos.
Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável
Promover
a
prática
desportiva
individual
e
coletiva

100

Auditório da Escola Leonardo Coimbra

Maria Isabel
dos Santos
Magalhães

Turmas do 2º ciclo

e

300

Campo exterior

Festival

136. Color
Party

Expressões
Biblioteca
G- 250

3º período

Concurso e Festival

135.Festa de
Carnaval

Resultados
escolares
Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Alunos e EE

Palestras sobre
hábitos de vida
saudáveis

134. Semana
da saúde

Diminuir/prevenir
o
abandono escolar.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Otimizar
o
trabalho
colaborativo
entre
os
docentes do Agrupamento.
Promover
a
formação
integral dos alunos.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.

Todos os alunos da Secundária 8º ao 12º
da Lixa

Efemérides

133. «Cantares
de Natal»
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Tiago Teixeira

Preparar os jovens para a
vida ativa.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.

Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
Direção
G- Associação de
Estudantes

Tiago Teixeira

100

2º e 3º período

0€

Fotocópias

A
calcular

0€

Multiúsos
Fotocópias

0€

0€

Multiúsos

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
Direção
G- Associação de
Estudantes

A
calcular

Escola Secundária da Lixa

Resultados
escolares
Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Nenhum

100

Multiúsos

Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Otimizar
o
trabalho
colaborativo
entre
os
docentes do Agrupamento.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.
Valorizar o respeito pelo
património natural e cultural

400

2º e 3º período

Tiago Teixeira

Todos os alunos da Secundária da
Lixa

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
Direção
G- Associação de
Estudantes

2º e 3º período

Concurso

139. Caça
Talentos

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Todos os alunos da ESL

Atividade desportiva e PedyPapper

138. Peddy
Papers

Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.
Projetar a imagem do
Agrupamento como uma
referência a nível local e
regional.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.

Todos os alunos da ESL

Festival

137. Noite
Branca
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Resultados
escolares
Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
G- Associação de
estudantes

Tiago Teixeira

Sessões de Estudo

142. Sessões
de estudo inter
e intra turmas

Aumentar
o
sucesso
académico.
Melhorar os resultados da
avaliação interna e externa.
Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Valorizar
socialmente
a
escola.

Resultados
escolares
Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
G- Associação de
estudantes

Tiago Teixeira

3º período
150

2º e 3º Período

Todos os alunos da secundária da Lixa

Nenhum

A
calcular

0€

Autocarros
Fotocópias
Pavilhão

0€

0€

Sala
Biblioteca
Fotocópias

0€

0€

Multiúsos/Pavilhão

Aumentar
o
sucesso
académico
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.

50
Todos os alunos da ESL

Atividade desportiva

141. Torneios
Desportivos

200

Pavilhão

Tiago Teixeira

Salas

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
G- Associação de
estudantes

Ao longo do ano

Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Todos os alunos da
secundária da Lixa

Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.

Festival

140. Glow Party
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Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
Direção
G- Associação de
estudantes

Tiago Teixeira

Valorizar
socialmente
a
escola.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.

Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
Direção
G- Associação de
estudantes

Tiago Teixeira

0€

0€

Multiúsos
Fotocópias

0€

0€

Multiúsos
Auditório
Fotocópias

A
calcular

0€

Auditório

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Multiúsos
Auditório
Fotocópias

300

Multiúsos

Valorizar
socialmente
a
escola.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.
Promover
a
formação
integral dos alunos.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.

150

3º período

Tiago Teixeira

1º Período

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
Direção
G- Associação de
estudantes

50
Multiusos/Pequeno Auditório

Cinema e Exposição

145. Sessões
de cinema

Resultados
escolares
Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Ao longo do ano

Sarau

144. Sarau de
Natal

Aumentar
o
sucesso
académico.
Melhorar os resultados da
avaliação interna e externa.
Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.

Todos os alunos da Secundária da Todos os alunos da Secundária Todos os alunos da ESL
Lixa
da Lixa

Palestra

143. Palestras
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Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
Direção
G- Associação de
estudantes

Tiago Teixeira

Preparar os jovens para a
vida ativa.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
Direção
G- Associação de
estudantes

Tiago Teixeira

2º e 3º período
50

2º e 3º período

Orçame
nto
Participa
tivo

0€

Sala
Fotocópias

0€

0€

Multiúsos
Auditório
Fotocópias

0€

0€

Coberto do bloco A

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Fotocópias
Orçamento
participativo

Sala

Promover
a
formação
integral dos alunos.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.
Promover um ambiente de
cordialidade e as boas
regras de conduta.

50

30

Multiúsos

Tiago Teixeira

Todos os alunos ESL

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
G- Associação de
estudantes

Ao longo do ano

Receção

148. Projeto de
Receção aos
Erasmus

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Todos os alunos da Secundária da Lixa

Concurso

147. Torneios
Gaming

Valorizar
socialmente
a
escola.
Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.

Alunos de Erasmus

Convívio

146. Criação de
espaços de
convívio para
os alunos
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Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
G- Associação de
estudantes

Tiago Teixeira

Preparar os jovens para a
vida ativa.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.

Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
G- Associação de
estudantes

Tiago Teixeira

3º Período
100

29-04-2019

0€

0€

Multiúsos
Fotocópias

0€

0€

Fotocópias

0€

0€

Multiúsos

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Multiúsos
Fotocópias

Multiúsos

Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.
Promover
a
prática
desportiva
individual
e
coletiva

300

100

Escola

Tiago Teixeira

Todos os alunos da ESL

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
G- Associação de
estudantes

21-01-2019

Efemérides

151. Dia do
Abraço

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Todos os alunos da ESL

Atividade desportiva

150. Dia da
Dança

Preparar os jovens para a
vida ativa.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.

Todos os alunos da ESL

Sarau

149. Sarau de
final de ano

68

Plano Anual de Atividades 2018/2019

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
G- Associação de
estudantes

Tiago Teixeira

Preparar os jovens para a
vida ativa.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.

Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
G- Associação de
estudantes

Tiago Teixeira

07-01-2019
50

24-04-2019

0€

0€

Fotocópias

0€

0€

Fotocópias

0€

0€

Escola

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Fotocópias

Escola

Preparar os jovens para a
vida ativa.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.
Promover
a
formação
integral dos alunos.

100

100

Escola

Tiago Teixeira
Todos os alunos da ESL

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
G- Associação de
estudantes

25-03-2019

Efemérides

154. Dia do
Estudante

Resultados
escolares
Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Todos os alunos da ESL

Efemérides

153. Dia 25 de
abril

Aumentar
o
sucesso
académico.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.
Promover
a
formação
integral dos alunos.

Todos os alunos da
ESL

Efemérides

152. Dia do
Leitor

69

Plano Anual de Atividades 2018/2019

Tiago Teixeira

Preparar os jovens para a
vida ativa.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Tiago Teixeira

Preparar os jovens para a
vida ativa.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
G- Associação de
estudantes
Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
G- Associação de
estudantes

31-05-2019
Ao longo do ano

Todos os alunos da ESL

100

100

Tiago Teixeira

Ao longo do ano

0€

Fotocópias

Impress
ão

Impressão

Rádio

0€

0€

Fotocópias

0€

0€

Escola

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
G- Associação de
estudantes

0€

Escola

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Fotocópias

Rádio

Aumentar
o
sucesso
académico.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.

50

150

Escola

Tiago Teixeira

Todos os alunos da ESL

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
G- Associação de
estudantes

2º e 3º período

Karaoke

158. Sessões
de Karaoke

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Todos os alunos da
ESL

157. Rádio da
Escola

Exposição e Rádio

Exposição

156. Jornal da
Escola

Preparar os jovens para a
vida ativa.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.
Promover
a
formação
integral dos alunos.

Todos os alunos da
ESL

Efemérides

155. Dia da
Criança
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Tiago Teixeira

Preparar os jovens para a
vida ativa.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Otimizar
o
trabalho
colaborativo
entre
os
docentes do Agrupamento.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
G- Associação de
estudantes

Tiago Teixeira

0€

Fotocópias

0€

0€

Multiúsos
Fotocópias

0€

0€

Escola

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
G- Associação de
estudantes

0€

200

Escola

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Fotocópias

100

Escola

Valorizar
socialmente
a
escola.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.

100

Ao longo do ano

Tiago Teixeira

2º e 3º período

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
Direção
G- Associação de
estudantes

Ao longo do ano

Exposição

161. Concertos
espontâneos

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Todos os alunos da ESL Todos os alunos da ESL

Exposição

160. Colocação
de frases
inspiradoras e
motivacionais

Preparar os jovens para a
vida ativa.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Otimizar
o
trabalho
colaborativo
entre
os
docentes do Agrupamento.

Todos os alunos da ESL

Exposição

159. Caixa de
Sugestões
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Organização e
Gestão
Pedagógica
Educação para a
cidadania

Expressões
G- 999

Paulo Plácido

Valorizar
socialmente
a
escola.
Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável

Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Pré-escolar
G-ACES
Felgueiras

3º período
15

Enfª Cláudia
Pinto

31-01-2019

Alunos do Curso
Profissional de
Multimédia
-

Sala
Fotocópias

0€

0€

Autocarros
Comboio

192,50€/
12,83€
por
aluno

192,50€

Nenhum

Ainda
por
apurar

Ainda por
apurar

Salas

Aumentar
o
sucesso
académico.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Promover
a
formação
integral dos alunos.
Valorizar o respeito pelo
património natural e cultural

200

Cidade do Porto

Tiago Teixeira

Todos

Jardins de infância

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
Expressões
G- Associação de
estudantes

Todos os alunos da ESL

Resultados
escolares
Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

3º período

Jogos pedagógicos

164. Jogo
pedagógico –
Precauções
com o Sol, Mar
Piscinas

Aumentar
o
sucesso
académico.
Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Diminuir/prevenir
o
abandono escolar.
Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.

Pré-escolar

163. Workshop
e Festival de
Curtas
Internacionais

Festival e Formação

Exposição e Formação

162. Dia aberto
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Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável

Educação para a
cidadania

ACES - Felgueiras

Enfª Cláudia
Pinto

Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável

Educação para
a cidadania

Matemática e
Ciências
Experimentais
G- 520

Enfª Cláudia
Pinto

Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável

Educação para
a cidadania

Matemática e
Ciências
Experimentais
G- 520

Enfª Cláudia
Pinto

2º período

Alunos de 5º ano

2º período
2º Período

Alunos de 7º
ano

Alunos do
10º ano
1º período

Alunos de 7º ano

Alunos do 6º ano

Jogos didáticos
Panfleto para EE e
alunos

Todos os
alunos do 6º
ano

Sem
custos

Sem custos

Fotocópias

Ainda
por
apurar

Ainda por
apurar

Nenhum

Sem
custos

Sem custos

Nenhum

Sem
custos

Sem custos

Nenhum

Sem
custos

Sem custos

Escolas do 1º ciclo

Enfª Cláudia
Pinto

Nenhum
EB2/3 Leonardo
Coimbra

ACES - Felgueiras

Todos os 5º
anos

EB2/3 Leonardo
Coimbra

Educação para a
cidadania

Ainda por
apurar

EB2/3 Leonardo
Coimbra

Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável

Ainda
por
apurar

ES Lixa

Enfª Cláudia
Pinto

Nenhum

Alunos do
11º ano
ES Lixa

ACES - Felgueiras

1º Período

Educação para a
cidadania

Todos
Alunos do 1º Ciclo

Sensibilizar para a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável

Jogos didáticos

Enfª Cláudia
Pinto

1º período

170. Prevenção
de
Comportament
os e Consumos
Aditivos

1º Ciclo
G-110

Alunos do 10º
ano

169. Educação
para a
Sexualidade Métodos
Contracetivos

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

11º anos

168. Afetos e
Educação para
Sexualidade Jogo BINGO

Jogo BINGO

167.Ser mais
Saudável
(Alimentação,
Higiene e
Atividade
Fisica) Panfleto
EE e alunos

Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável

Palestra

166.
Alimentação,
Higiene,
Segurança
(Estilos de
Vida) – Jogo
MoneyDrop

Palestra

165. Estilos de
Vida Saudáveis
(Jogo da
Glória) +
Panfleto EE
Lanches
Saudáveis
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ACES- Felgueiras

Enfª Cláudia
Pinto

Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável

Educação para
a cidadania

Conselho de DT
do 8º Ano

Enfª Cláudia
Pinto

Formação

176. Projeto
Saber para
atuar

Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável

Educação para
a cidadania

Docentes do 9º
ano

Enfª Cláudia
Pinto

Todos os
alunos

Todos os
alunos do 8º
ano

Alunos e
docentes do
9º ano

Sem
custos

Sem custos

Nenhum

Sem
custos

Sem custos

Nenhum

Sem
custos

Sem custos

Nenhum

Sem
custos

Sem custos

Nenhum

Ainda
por
apurar

Ainda por
apurar

Almoços para
pessoal
do
INEM

Refeição
do
pessoal
do INEM

Refeição do
pessoal do
INEM

ES Lixa

Educação para
a cidadania

Nenhum

Escolas do 1º ciclo

Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável

Alunos do 9º ano;
docentes e não
docentes

175. Projeto
+VIDA

Exposição e
Efemérides

Formação

174. PASSE

Todos os
docentes

Todos os
Todos os
estabeleciment estabelecimentos
os

Enfª Cláudia
Pinto

Esc. Sec Lixa

Todos os
departamento
G- Todos os
grupos

Esc. Sec Lixa

Educação para
a cidadania

2º período

Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável
Formação

173. PRESSE

Alunos,
Pessoal
Docente e
NãoDocente do
Pré-Escolar
e 1º Ciclo

Ao longo do ano

Enfª Cláudia
Pinto

Ao longo do ano

Pré-escolar e 1º
ciclo
G- 100 e 110 e
pessoal não
docente

Ao longo do
ano

Educação para
a cidadania

Ao longo do
ano

Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável

Formação

172. Projeto
Sorriso

Todos os
alunos do
12º ano

2º e 3º período

Enfª Cláudia
Pinto

Alunos do 12º ano

Ciências Sociais e
Humanas
G- ACES Felgueiras

Todos os ciclos Todos os docentes Alunos, Pessoal
de ensino
Docente e NãoDocente do PréEscolar e 1º Ciclo

Educação para
a cidadania

Alunos do 8º
ano

Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável
Palestra

171. Educação
para a
Sexualidade:
Infeções
Sexualmente
Transmissíveis
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Enfª Cláudia
Pinto

Valorizar
socialmente
a
escola.
Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Promover
a
articulação
pedagógica entre os vários
estabelecimentos escolares
do Agrupamento, assim
como os vários Níveis de
Ensino e, ainda, servir de elo
de ligação entre o currículo e
as áreas de enriquecimento
curricular.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Projetar a imagem do
Agrupamento como uma
referência a nível local e
regional.

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Pré-escolar, 1º
Ciclo e Câmara
G- 100 e 110

Clarisse
Teixeira

640

Alunos

Concurso

179. Concurso
de presépios

Alunos
encaminhad
os por
docentes

Esc. Secundária e EB2/3 Escolas do
LC
Agrupamento

Todos os
departamentos
G- Todos os
grupos

Nenhum

Sem
custos

Sem custos

Nenhum

Sem
custos

Sem custos

Fotocópias
Materiais
reutilizáveis

5€/ 0€
por
aluno

0€

Centros escolares

Educação para
a cidadania

Ao longo do
ano

Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável

Todos os
Alunos com
NSE

Ao longo do ano

Enfª Cláudia
Pinto

1-12-2018 a 14-12-2018

Direção
G- ACES Felgueiras

Todos os
Alunos com
NSE

Educação para
a cidadania

Apoio

178. GAA Gabinete de
Apoio ao Aluno

Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável

Todos os alunos

Formação

177. Inclusão
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Resultados
escolares
Educação para a
cidadania

Ciências Sociais e
Humanas e
Matemática e
Ciências
experimentais
G- 420; 510 e 520

Maria José
Quintela

Biblioteca
Fotocópias

30€

15€

Autocarros
Fotocópias

2450€/
50€ por
aluno

Alunos com
escalão

Escola Secundária da Lixa

Aumentar
o
sucesso
académico.
Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Promover
a
formação
integral dos alunos.
Valorizar o respeito pelo
património natural e cultural

120

49

Óbidos e Lisboa

Manuela
Kellen

04-02-2019 a 06-06-2019

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
G- 300; 400; 410 e
420

Comunidade Educativa

Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

29-04-2019 a 30-04-2019

Visita de estudo

181. Visita de
Estudo
ao
Oceanário
e
IPMA

Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Promover
a
articulação
pedagógica entre os vários
estabelecimentos escolares
do Agrupamento, assim
como os vários Níveis de
Ensino e, ainda, servir de elo
de ligação entre o currículo e
as áreas de enriquecimento
curricular.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Promover
a
formação
integral dos alunos.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.

10º B e C

Viagens com livros- partilha de leituras

180. Cabine de
Leitura

76

Plano Anual de Atividades 2018/2019

Resultados
escolares
Organização
Gestão
Pedagógica

1º ciclo
G-110

Clarisse
Gonçalves
Pereira
Teixeira

e

Autocarros

49470€/
485€ por
aluno

0€

Autocarros
Fotocópias

1350 €/
11€
Por
aluno

0€

França (Poitiers-Paris)

Aumentar
o
sucesso
académico.
Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Otimizar
o
trabalho
colaborativo
entre
os
docentes do Agrupamento.
Melhorar os níveis de
acompanhamento
e
participação
de
Pais/Encarregados
de
Educação no processo de
ensino aprendizagem dos
seus educandos.
Valorizar o respeito pelo
património natural e cultural

102 alunos e
6
professores

106

Porto

Fátima
Esteves

11-04-2019 a 14-04-2019

Línguas
G- 300

Alunos 3º ciclo

Resultados
escolares
Educação para a
cidadania

21-03-2019

Visita de estudo

183. Visita de
estudo ao
World of
Discoveries

Aumentar
o
sucesso
académico.
Valorizar
socialmente
a
escola.
Articular o currículo dos
vários anos, ciclos e escolas
do
Agrupamento,
promovendo a melhoria dos
resultados escolares.
Promover
a
formação
integral dos alunos.
Promover um ambiente de
cordialidade e as boas
regras de conduta.

Alunos de 3.º e 4.º anos

Visita de estudo

182. Visita de
Estudo a
França
(Poitiers-Paris)
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Ana Moreira

Aumentar
o
sucesso
académico.
Realizar
trabalho
colaborativo entre todos os
elementos da comunidade
educativa visando integrar
saberes,
atividades
e
projetos, dando sentido às
aprendizagens.
Otimizar
o
trabalho
colaborativo
entre
os
docentes do Agrupamento.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.

Resultados
escolares

Línguas e
Expressões
G- 420

Márcio Bento

A definir

11ºF

23-04-2019

43

37

Curso Profissional de Técnico de Turismo e Curso
Profissional de Turismo Rural e Ambiental

186. Evolução
da Promoção
Turística em
Portugal

1475€

Autocarros

265€/ 6€
por
aluno

265€

Fotocópias
Papel
autocolante

100€/
2,70€
por
aluno

100€

Mafra

Ciências Sociais e
Humanas
G- 420 e Técnicos
especializados

1475€/
18 € por
aluno

Leixões e cidade do
Porto

Resultados
escolares

Autocarros
Fotocópias

Escola Secundária da Lixa

Aumentar
o
sucesso
académico.
Melhorar os resultados da
avaliação interna e externa.
Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Promover
a
formação
integral dos alunos.

82

A definir

Jorge
Pimentel

12º ano do profissional

Línguas e
Expressões
G-300 e 620

Visita de Estudo, Teatro e atividade
desportiva

Resultados
escolares.
Organização e
Gestão
Pedagógica.
Articulação
Escola / Família /
Comunidade.
Educação para a
cidadania.

Visita de estudo

185.Visita de
Estudo ao
Porto de
Leixões,
aeroporto e
Zona histórica
do Porto

Aumentar
o
sucesso
académico.
Articular o currículo dos
vários anos, ciclos e escolas
do
Agrupamento,
promovendo a melhoria dos
resultados escolares.
Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Diminuir/prevenir
o
abandono escolar.
Valorizar
socialmente
a
escola.

Exposição

184. Visita de
Estudo a Mafra/
Ano da Morte
de Ricardo
Reis em Mafra
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190. Visita de
Estudo à
Fadeup e
Alfândega do
Porto

Resultados
escolares
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Expressões
G- 620

Salomé
Mourisco

Leça de Palmeira

Aumentar
o
sucesso
académico.
Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Diminuir/prevenir
o
abandono escolar.
Promover
a
formação
integral dos alunos.

275,6€

Fotocópias

100€/ 5€
por
aluno

100€

Autocarros

250€/
12,5€
por
aluno

250€

Autocarros

254,4€/
11€ por
aluno

254,4€

Seixoso

Lília Marisa
Pinto Silva

275,6€/
7€ por
aluno

20

Porto

Ciências Sociais e
Humanas
G- 420

Autocarros
Fotocópias

23

Porto

Resultados
escolares
Educação para a
cidadania

01-03-2019

Diminuir/prevenir
o
abandono escolar.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.

Visita de estudo e Exposição

189. Visita
estudo Porto
"Dia Aberto"

20

A definir

Lília Marisa
Pinto Silva

A definir

Ciências Sociais e
Humanas
G- 420

28-02-2019

Resultados
escolares.

Atividade
Desportiva

Aumentar
o
sucesso
académico.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Diminuir/prevenir
o
abandono escolar.
Valorizar o respeito pelo
património natural e cultural.

188.
Geocaching
pelo Seixoso

39
Alunos do 11º Ano,
Turmas G e F

Jorge
Pimentel

11º F - Curso
Turma 11º F curso
Profissional de Turismo Profissional Turismo
Ambiental e Rural
Ambiental e Rural

Línguas e Área
Técnica do Curso
Profissional
G- 300 e
Formador da área
técnica

Turma de Profissional 12ºD

Resultados
escolares.

Visita de estudo

Aumentar
o
sucesso
académico.
Articular o currículo dos
vários anos, ciclos e escolas
do
Agrupamento,
promovendo a melhoria dos
resultados escolares.

Visita de estudo

187.Visita de
Estudo
QUALIFICA na
EXPONOR
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Aumentar
o
sucesso
académico.
Promover
a
formação
integral dos alunos.
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de cidadãos
tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.

Resultados
escolares
Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

1º Ciclo
G-110

Ana Maria
Gonçalves

23

Autocarros
Fotocópias

350€/
15,2€
por
aluno

350€

Autocarros

405€/ 7€
por
aluno

0€

Póvoa de Varzim

Carlos Batista

61

Casa das Artes de
Felgueiras

Matemática e
Ciências
experimentais
G-540

03-04-2019

Resultados
escolares
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade
Educação para
a cidadania

15-03-2019

Teatro

192. Ida ao
Teatro

Aumentar o sucesso
académico.
Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Diminuir/prevenir o
abandono escolar.
Favorecer o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos, tendo em
vista a formação de
cidadãos tolerantes,
autónomos e civicamente
responsáveis.

Alunos do 1.º ciclo da EB de Turma 10ºE
Caramos

Visita de estudo e Concurso

191.
Participação X
Jogos sem
Fronteiras
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