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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 dois anexos:
I.
Programação das atividades de arranque do ano letivo;
II.
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.

•

Empresa Douro Azul.

•

Associação de Pais

•

Encarregados de educação

•

INEM

•

IPST

•

GNR da Lixa

•

ACES

•

APAV

•

Dra. Sónia Faro - CRI PORTO ORIENTAL

•

ACES - Enfermeira Cláudia Pinto

•

Câmara Municipal de Felgueiras

•

Grupo de Pais

•

Teoria e Imagem e História das Culturas das Artes

•

Com entidades externas caso seja necessário

•

Com o Plano Nacional de Cinema e Curtalix

•

Geoparque de Arouca

•

Universidade do Minho

•

Câmara Municipal de Felgueiras, Associações de Pais e encarregados de educação, Juntas de Freguesias

•

IPB

•

Vários Grupos Disciplinares das Ciências Experimentais

•

Associação de Estudantes / Rádio Escola

•

Municípios / Museus da região visitada
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•

Camara Municipal da Lixa

•

Escolas da Região Autónoma / Governo Regional da Madeira

•

UTAD

•

Câmara Municipal e Associações de Pais

•

Escola Segura, GNR/Polícia Municipal, Câmara Municipal e Bombeiros Voluntários da Lixa.

•

Proteção Civil

•

Biblioteca Escolar

•

Departamento de matemática da Universidade de Coimbra

•

Departamento de matemática da Universidade de Coimbra

•

Serviço de SPO - Agrupamento

•

Enfermeira Bárbara Pires

•

Associação de Estudantes

•

Câmara Municipal de Felgueiras

•

Dra. Cláudia Costa

•

Associação de pais, Professores do 1.º ciclo, Direção da escola, Psicóloga do Agrupamento, Lúcia Lopes.

•

Associação de Pais, Direção do Agrupamento, Autarquia, GNR, Proteção Civil.

•

Associações de Pais

•

BIBLIOTECA, CMF E CDMOURE

•

Câmara Municipal de Felgueiras e IPAR (Rota do Românico)

•

Encarregados de Educação, Associação de Pais e Município.

•

O GMIAC da Câmara Municipal de Felgueiras

•

Alunos, professores e Encarregados de educação

•

CMF

•

Câmara de Felgueiras

•

FItur

•

Bolsa de Turismo de Lisboa

•

Hotel Six senses

•

Bombeiros Voluntários da Lixa e Proteção Civil

•

Parque Aventura

•

Associação de pais

•

União Europeia / Erasmus+

•

Junta de Freguesia, Associação de Pais e Autarquia
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Resumo

Atividades
Visita de Estudo
Sarau
Teatro
Atividade desportiva
Concurso
Festival / Festa
Feira
Exposição
Formação
Efemérides
Projeto
Outras

1.º Período
4
1
0
3
0
0
1
4
6
9
1
11

Atividades por níveis de
ensino
Pré-Escolar
1.º ciclo
2.º ciclo
3.º ciclo
Secundário
Todos os alunos
Pessoal docente
Comunidade
Pessoal não docente

1.º Período

Atividades

1.º Período

2
8
10
8
9
0
0
6
0

2.º
3.º
Período
Período
14
0
4
5
5
1
1
4
7
4
0
9
2.º
Período

3.º
Período

A suportar pelo Agrupamento
Total
Custo Médio por aluno

Total
0
0
0
0
6
0
0
4
10
2
3
19

Ao longo
do ano
3
1
5
5
6
1
0
2
1

Em Articulação
Sem articulação
Custos

1
0
1
2
2
1
0
4
3
2
0
6

3.º
Período

3
5
2
15
17
0
0
5
0
2.º
Período

Ao longo
do ano

19
1
5
10
13
2
2
16
26
17
4
45

Total
9
13
8
12
9
1
1
6
0

Ao longo
do ano

17
27
25
40
41
2
1
19
1

Total
135
32

1.º Período

2.º
3.º
Ao longo
Total
Período
Período
do ano
2.185€
8.735€
1.620€
1290€
13.830€
4.388,28€
61.245€
10.910€
33.008,7€ 109.551,98€

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

Plano Anual de Atividades 2019/2020

>>> Escola Secundária da Lixa

Atividades
1.º Período

Lurdes
Fonseca

Oficina

2-Oficina para
Encarregados
de Educação
inserida no
Projeto “Já sei
estudar!”

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.

Resultados
escolares,
Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Direção e SPO
(Psicóloga Lúcia
Lopes)

Lúcia Lopes
Costa

Custos
para o
Agrupamento

Multiúisos
Fotocópias

0€

0€

Auditório

0€

0€

Local

1º ciclo
G-110

Orçamento

120
Multiusos da Escola Sede de Agrupamento

Resultados
escolares,
Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Recursos

130
Escola E. B. 2, 3 Dr. Leonardo
Coimbra

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.,
Melhorar
os
níveis
de
acompanhamento e participação
de
Pais/Encarregados
de
Educação no processo de ensino
aprendizagem
dos
seus
educandos.

Encarregados de Educação dos alunos que
Pais e Encarregados de
Educação dos alunos do 5º ano integram o 1.º ano
de escolaridade

Formação

1-O início da
Escolaridade
Obrigatória :
Uma nova
Etapa

Estimativa
de participantes

11-09-2019

Responsável

13-09-2019

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

PúblicoAlvo

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Tipo de
atividade

Objetivos de acordo com o PEA

Calendarização

Setembro- Ensino Regular
Atividade

4
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Aumentar o sucesso académico.
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.
Valorizar o respeito pelo património
natural e cultural

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

Pré-escolar e 1º
ciclo
G- 100 e 110

Clarisse
Teixeira

13-09-2019

Alunos de 6º ano

13-09-2019 a 17-12-2019

165

635

Alunos do pré-escolar e 1.º ciclo

5-Dia ao Ar
livre

Sala

0€

0€

Auditório
Fotocópias
Palestrante :
Nutrição ou
Dentária

100€/ 1€
por
aluno

100€

Fotocópias

17,28€/
0,03€
por
aluno

0€

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

Maria Goreti
Matias /
Manuela
Gonçalves

Escola EB 2/3 DR. LEONARDO
Coimbra

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

Matemática e
Ciências
Experimentais
G-230

Exposição e Palestra

Aumentar o sucesso académico.
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.
Sensibilizar para a importância da
adoção de hábitos de vida
saudável

4-Palestra
Alimentação/Hi
giene Oral

130

Campos agrícolas, ribeiras e espaços
recreativos das freguesias

Lúcia Lopes
Costa

23-09-2019 a 27-09-2019

Direção,
Docentes de
Cidadania e
Desenvolviment
o do 5º ano de
escolaridade;
SPO (Psicóloga
Lúcia Lopes)

Alunos do 5º ano de escolaridade

Resultados
escolares

Formação

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.,
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.

Visita de estudo

3-Projeto “Já
sei estudar!”

5
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Articulação
Escola / Família /
Comunidade,
Educação para a
cidadania

Ciências Sociais
e Humanas
Matemática e
Ciências
experimentais
G-410 e 520

Manuela
Kellen

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Autocarros

535€
/ 28.2€
Por
aluno

535€

Local

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.

19

12º Ano E

Visita de estudo/ Congresso

6Envelheciment
o Cerebral e
Doença de
Alzheimer

Estimativa
de participantes

Escola Superior de Saúde Santa
Maria - Porto

Responsável

24-09-2019

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

PúblicoAlvo

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Tipo de
atividade

Objetivos de acordo com o PEA

Calendarização

Setembro- Ensino Profissional
Atividade

6
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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.
Valorizar o respeito pelo património
natural e cultural

Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Expressões
G- 910

Carolina
Sousa

Visita de Estudo

8-Cruzeiro das
6 Pontes Douro

100

Custos
para o
Agrupamento

Biblioteca
Espaço
recolha/armaz
enamento
temporário
dos livros.

Só
envolve
donativo
s para
envio
dos
livros

0€

Biblioteca
Fotocópias

30€/ 0,3
€ por
aluno

30€

Autocarros

300€/ 12
€ por
aluno

300€

Local

Gracinda Pinto

Orçamento

Biblioteca

Expressões e
Biblioteca escolar
G- 250

Biblioteca e átrio de entrada da
Escola E,B,2,3 Dr. Leonardo
Coimbra- Lixa.

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

Recursos

35

Porto-Gaia

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.,
Otimizar o trabalho colaborativo
entre
os
docentes
do
Agrupamento.

Alunos do 2º ciclo, professores e 8º Ano/ Comunidade escolar
Alunos que beneficiam de medidas
adicionais e alunos com medidas seletivas funcionários da E,B, 2,3 .
cujos perfis de funcionalidade o justifiquem

7Comemoração
do Dia Mundial
da Música

8º Ano/
Comunidade
escolar

Calendarização

Cláudia Felícia

01-10-2019 a 08-11-2019

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

Matemática e
Ciências
experimentais e
Biblioteca Escolar
G-520

Projeto solidário

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, Promover um
ambiente de cordialidade e as boas
regras de conduta.

6-Nas asas dos
livros

Estimativa
de participantes

01-10-2019 a 04-10-2019

Responsável

03-10-2019

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

PúblicoAlvo

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Tipo de
atividade

Objetivos de acordo com o PEA

Atividade desportiva e
Efemérides

Outubro- Ensino Regular
Atividade

7
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João Almeida

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., Sensibilizar para a
importância da adoção de hábitos
de vida saudável

Educação para
a cidadania

Direção, PES e
SPO (Psicóloga
Lúcia Lopes)

Maria da
Glória Coelho

1760

Toda a comunidade educativa

Realização de atividades de sensibilização/
desmistificação do preconceito ligado à saúde
mental e promoção da mesma

11Sensibilização
para o Dia da
Saúde Mental

100

992€/ 8€
por
aluno

0€

Nenhum

0€

0€

Sala

0€

0€

Guimarães

Expressões
G- 620

Piscinas Municipais
da Lixa

Educação para
a cidadania

Autocarros

Agrupamento de Escolas da Lixa

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.

10-Jogos
Aquáticos

124
alunos+14
adultos=138

07-10-2019

Patrícia
Vasconcelos

09-10-2019 a 1110-2019

1º ciclo
G-110

10-10-2019

Resultados
escolares,
Educação para a
cidadania

Alunos do quarto
ano de escolaridade

Aumentar o sucesso académico.,
Promover
a
igualdade
de
oportunidades
do
sucesso
escolar., Promover a formação
integral dos alunos., Valorizar o
respeito pelo património natural e
cultural

Alunos de 7º ano

Visita de estudo

9-Visita de
estudo a
Guimarães

Atividade
desportiva

>>> Escola Secundária da Lixa
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Jorge Manuel
Ribeiro de
Almeida

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

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade,
Educação para
a cidadania

Pré-escolar, 1.º
Ciclo
G- 100, 110

Natália
Mendes

600
11-10-2019 a 18-10-2019

0€

Multiúsos
Fotocópias

400€

400€

Sala,
Biblioteca,
Fotocópias

58€/
0,10€
por
aluno

0€

/

ESL

1º ciclo e Direção
G- 110

0€

Multiusos da Escola da Lixa

Resultados
escolares
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Auditório
Recinto
escolar
(interior
exterior)

578

Em todos os centro escolares

Aumentar o sucesso académico.
Melhorar
os
resultados
da
avaliação interna e externa.
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.

14

10-10-2019 a 10-11-2019

Paula Correia

Comunidade escolar

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
G-330 e 420

14-10-2019 a 18-10-2019

Efemérides

14-Dia Mundial
da Alimentação

Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Alunos que terminaram os
diversos níveis de ensino

Sarau

13-Entrega dos
Diplomas de
Quadro de
Mérito

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.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses
e
aptidões,
a
capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua criatividade.

Alunos

Exposição e Efemérides

12-Erasmus
Days 2019

9
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Direção
Proteção Civil

Carlos Manuel
Teixeira Silva
Silva

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

Educação para
a cidadania

Direção

Maria da
Glória Coelho

Atividade desportiva

17-Corta Mato

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

Educação para
a cidadania

Expressões
G- 260 e 620

Filipe
Carvalho

15-10-2019

Toda a Comunidade
Educativa

21-10-2019

PCA e outra(s) turma(s)

35

300
Alunos do 5º ano ao 12º
ano de escolaridade.

Formação

16Delinquência
Juvenil

1250

Escola Secundária da Lixa Escola Secundária da Lixa

Educação para
a cidadania

22-10-2019

Promover a formação integral dos
alunos.
Simulacro/evacuação

15Simulacro/evac
uação

Escola Secundária da Lixa
e Dr. Leonardo Coimbra

>>> Escola Secundária da Lixa

Bombeiros e
proteção Civil

0€

0€

Auditório

0€

0€

Fotocópias
Pavilhão
Gimnodesporti
vo (área
comum e
balneários),
espaço
exterior
(percurso de
prova).

750€/

750€

2,5€ por
aluno

10
Plano Anual de Atividades 2019/2020

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.,
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

1º ciclo
G-120

Natércia
Sampaio

235

Alunos 3º e 4º anos

20-Halloween

65

Autocarros
Fotocópias

936€
/4€
Por
aluno

0€

Biblioteca

0€

0€

Sala

0€

0€

Em cada centro escolar

Margarida
Carvalho

28-10-2019 a 31-10-2019

Línguas e
Expressões
G-350

30-10-2019 a 31-10-2019

Educação para
a cidadania

Efemérides

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.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses
e
aptidões,
a
capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua criatividade.

19-Día de los
Muertos

234 alunos e
23 adultos

23-10-2029 a 31-10-2019

Antília Maria
Gonçalves
Teixeira

Todas as turmas de 3.ºe 4.ºanos do
agrupamento.

1º ciclo
G-110

Alunos de Espanhol

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

Visita de estudo

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.,
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

Efemérides

18-Visita de
Estudo ao
Mosteiro de
Santa Maria de
Pombeiro e
Vila de Sendim

Sala de aula / Biblioteca escolar Santa Maria de Pombeiro Lugar de
Mosteiro 4610-038 Felgueiras e Vila de
Sendim

>>> Escola Secundária da Lixa
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>>> Escola Secundária da Lixa

Ciências Sociais e
Humanas
G- 420

Anabela
Gomes

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., Valorizar o respeito
pelo património natural e cultural

Resultados
escolares,
Educação para
a cidadania

Ciências Sociais e
Humanas
G-420

Anabela
Gomes

19

03-10-2019

Alunos da turma 11ºF

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Sala

0€

0€

Sala

0€

0€

Local

Resultados
escolares,
Educação para
a cidadania

Recursos

Sala de aula - C3.14

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., Valorizar o respeito
pelo património natural e cultural

19
Alunos da turma 11ºF Técnico de Turismo

22-Atelier
"Levar o
bordado à
escola"

Atelier de bordados manuais

Ação de sensibilização

21-Ação de
sensibilização
"O património
vai à escola"

Estimativa
de participantes

Sala de aula da turma

Responsável

31-10-2019

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

PúblicoAlvo

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Tipo de
atividade

Objetivos de acordo com o PEA

Calendarização

Outubro- Ensino Profissional
Atividade

12
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>>> Escola Secundária da Lixa

Cláudia Felícia

Preparar os jovens para a vida
ativa., Promover a formação
integral dos alunos., Sensibilizar
para a importância da adoção de
hábitos de vida saudável

Educação para
a cidadania

Direção, PES
(Professora Glória
Coelho)

Maria da
Glória Coelho

Todos os
alunos

Alunos de 9º Ano

Espaços externos à Escola (Espaços comerciais, Local
cemitério)

Matemática e
Ciências
Experimentais
G- 520

100

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Nenhum

0€

0€

Auditório

0€

0€

Escola Secundária da Lixa

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade,
Educação para
a cidadania

01-11-2019 a 03-11-2019

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 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.

Estimativa
de participantes

08-11-2019

Responsável
PúblicoAlvo

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

Formação

24-Dia Europeu
da Alimentação
e Cozinha
Saudáveis

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Toda a comunidade educativa

Tipo de
atividade
Colaboração em Peditório da Liga Portuguesa
Contra o Cancro

23Colaboração
no peditório da
Liga
Portuguesa
contra o
cancro

Objetivos de acordo com o
PEA

Calendarização

Novembro- Ensino Regular
Atividade

13
Plano Anual de Atividades 2019/2020

>>> Escola Secundária da Lixa

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.,
Promover um ambiente de
cordialidade e as boas regras de
conduta.

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade,
Educação para
a cidadania

Pré-escolar
1.º Ciclo
G- 100 e 110

Nazaré
Ferreira Pinto

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.

Educação para
a cidadania

Ciências Sociais e
Humanas
G- 400

José António
de Sousa
Silva Reis

Efemérides

27-Conferência
«De Chaves a
Copenhaga:
memórias da
Primeira
Guerra
Mundial»

11-11-2019
579

11-11-2019

Feira de outono e magusto

26-Feira do
Outono/Magust
o

Alunos do Pré-escolar e do 1.º Ciclo

Visita de Estudo

Alunos do 10º ano

Valorizar o respeito pelo
património natural e cultural

20

Autocarros

200€/
10€ por
aluno

100€

Sala
Fotocópias
Recreio
escolar/Cantin
a

0€

0€

Auditório

40 €

40€

Sendim - Felgueiras

Franklim
Salgado

Recreio escolar/Cantina

Ciências Sociais e
Humanas
G- 400 e 410

180

AE Lixa-Sede

Resultados
escolares

11-11-2019

Aumentar o sucesso académico.

Turmas de nono ano e décimo
segundo (Humanidades-Turma C)

25-Visita de
estudo à Vila
Romana de
Sendim
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>>> Escola Secundária da Lixa

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
G- 410

Maria
Madureira

Aumentar o sucesso académico.,
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,
Educação para a
cidadania

Línguas e
Ciências Sociais e
Humanas
G-300 e 410

Álvaro
Teixeira

20-11-2019
21-11-2019

Alunos do 10º e 11º anos

120

100
ALUNOS DOS 10º E 11º ANOS

PALESTRA

30-PALESTRA
"Valor e
Utilidade da
Filosofia na
Sociedade
Contemporâne
a"

0€

0€

Auditório
Sala

50€

50€

Auditório

100€

100€

sala de atividades de cada grupo/turma

Resultados
escolares,
Educação para
a cidadania

Sala

Auditório

Aumentar o sucesso académico.,
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.

29-Dia Mundial
da Filosofia

187

ESLIXA

Natália Cunha

28-11-2019

Pré-escolar e 1º
ciclo
G- 100 e 110

Alunos/ crianças

Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Efemérides

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

Efemérides

28-Dia Nacional
do Pijama
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>>> Escola Secundária da Lixa

Línguas
G- 300

Lina Guerrinha

Objetivos de acordo com o PEA

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

Responsável

Aumentar o sucesso académico.
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.

Resultados
escolares

Expressões
G-240 e 530

Sandra Pinto

Promover
a
igualdade
de
oportunidades
do
sucesso
escolar., Preparar os jovens para a
vida ativa., Promover a formação
integral dos alunos.

Educação para a
cidadania

Direção, PES
(Professora Glória
Coelho) e
Professora
Carolina Sampaio

Maria da
Glória Coelho

100 alunos

Autocarros

1200€/
12€ por
aluno

Alunos Com
escalão

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Biblioteca
Fotocópias
Materiais e
equipamentos
diversos

300€

300€

Informação de
sensibilização
para a
diferença

0€

0€

Museu em São Miguel de Seide Famalicão.

Resultados
escolares,
Educação para
a cidadania

27-11-2019 e 29-11-2019

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

Turmas A, B, C e D do 11ºano.

Visita de Estudo

31-Visita à
Casa da Camilo
Castelo Branco

Local

Calendarização

Estimativa
de participantes

09-12-2019

Toda a
comunidade
educativa

1000

Escola
Escola EB 2/3 Dr. Leonardo Coimbra
Secundária da
Lixa

09-12-2019 a 06-01-2020

435

Alunos 5º, 6º e 7º anos

Tipo de
atividade

33-Somos
Únicos

Sensibilização

Decoração da escola- Natal

32-Natal Decoração da
escola

PúblicoAlvo

Dezembro- Ensino Regular
Atividade
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>>> Escola Secundária da Lixa

GACE e Direção

Maria da
Glória Coelho

Atividade desportiva

36Basquetebol
3x3

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

Educação para
a cidadania

Expressões
G-620

Pedro reis

141

12-12-2019

Alunos de 7º ano

0€

0€

Auditório

0€

0€

Pavilhão
gimnodesporti
vo

75€

75€

Biblioteca da EB2.3 Dr. Leonardo Coimbra

Educação para
a cidadania

Biblioteca

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

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

200

Alunos do 8º ao 12º anos

Formação

35-Violência
no namoro

135

Pavilhão gimnodesportivo

Manuel
Magalhães

10-12-2019 a 30-01-2020

Ciências Sociais e
Humanas
G-290

12-12-2019

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

Alunos do 5º ano

Preparar os jovens para a vida
ativa., Valorizar socialmente a
escola., 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.

Exposição

34-Exposição
de mini
guarda
chuvas - "Os
valores que
dão sentido à
vida"
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>>> Escola Secundária da Lixa

Direção

Maria da
Glória Coelho

Preparar os jovens para a vida
ativa
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.
Sensibilizar para a importância da
adoção de hábitos de vida
saudável

Educação para
a cidadania

Direção

Maria da
Glória Coelho

127

13-12-2019
289

Auditório
Fotocópias

40€/
0,20€
por
aluno

40€

Auditório

0€

0€

Auditório

0€

0€

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

Educação para
a cidadania

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

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

200

12-12-2019

Maria Isabel
dos Santos
Magalhães

Alunos do 2º Ciclo, professores e
funcionários

Expressões e
Biblioteca escolar
G- 250

16-12-2019

Formação

39-Internet
Segura

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade
Educação para
a cidadania

Alunos de 5º ano

Formação

38-Prevenção
no âmbito das
dependências

Aumentar o sucesso académico.
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.
Promover a formação integral dos
alunos.

Alunos de 5º e 6º ano

Efemérides

37-Festa de
Natal/Cantare
s de Natal
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Articulação
Escola / Família /
Comunidade
Educação para a
cidadania

Pré-escolar
e1.º
Ciclo
G- 100 e 110

Amélia
Machado

500

Fotocópias
Outros
materiais

0€/ 2€
por
aluno

Centros Escolares

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.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses
e
aptidões,
a
capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua criatividade.

16-12-2019

Efemérides e Visionamento de filmes

40-Festa de
Encerramento
do 1.º Período

Alunos, professores, encarregados de educação,
associação de pais...

>>> Escola Secundária da Lixa
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0€

>>> Escola Secundária da Lixa

2.º Período

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.
Valorizar o respeito pelo património
natural e cultural

Resultados
escolares
Educação para
a cidadania

Ciências Sociais
e Humanas
G- 420

Ana Moreira

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.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses e aptidões, a capacidade
de formulação de juízos de valor e a
sua criatividade.

Educação para
a cidadania

Línguas
G- 350

Margarida
Carvalho

43-Día de
Reyes

30
Comunidade escolar

06-01-2020

Turmas de 9º ano/10º
ano/11º ano

150

65

Alunos de Espanhol

Formação, Workshops

42-Palestra
sobre
Incêndios e/ou
Recursos
Hídricos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Biblioteca,
Fotocópias,
Materiais
diversos

200€

200€

Auditório

0€

0€

Biblioteca

65€/ 1€
por
aluno

65€

Local

Basílio
Mendes

Escola Secundária da Lixa Agrupamento

Matemática e
Ciências
experimentais,
Biblioteca
G- 550,
Biblioteca

Recursos

Sala de Aula

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

Calendarização

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., Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação de juízos
de valor e a sua criatividade.

Palestra

41-Makerspace
- Faz e Aprende

Estimativa
de participantes

01-01-2020 a 05-062020

Responsável

06-01-2020 a 07-01-2020

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

PúblicoAlvo

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Tipo de
atividade

Objetivos de acordo com o PEA

Efemérides

Janeiro – Ensino Regular
Atividade
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Maria da
Glória Coelho

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., Projetar a imagem
do Agrupamento como uma
referência a nível local e regional.

Resultados
escolares
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

1º ciclo
G- 110

Lurdes
Fonseca

20-01-2020

Comunidade local

70

220

Alunos do 3.º e 4.º anos

47-Mini
Olimpíadas
Portuguesas
da Matemática

Amarante ou Lousada

Direção e
Comunidade
local

Escola secundária da
Lixa

Educação para
a cidadania

600 €/ 6
€
por
aluno

0€

Auditório
Sala
Fotocópias

0€

0€

Auditório

0€

0€

Sala
Fotocópias

50€/
0,5€ por
aluno

50€

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

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.
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.

46-Dádiva de
sangue EB2/3 –
Leonardo
Coimbra

160

Autocarros

Sala de aula

Alexandra
Freitas

06-01-2020 a 2703-2020

Coordenadora
dos Diretores de
turma do 9º ano,
Diretores de
turma do 9º ano
e
Serviço de
Psicologia

20-01-2020 a 04-062020

Resultados
escolares

115

22-01-2020

Aumentar o sucesso académico.,
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.,
Preparar os jovens para a vida ativa.,
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.

Alunos do 2º ano de
escolaridade

Abel Manuel
da
Silva
Vasconcelos

Alunos do 9-º ano

1.º Ciclo
G-110

Visita de estudo

Educação para a
cidadania

Programa de orientação
Vocacional

45-Programa
de Orientação
Vocacional

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.

Dádiva de sangue

44-Visita de
Estudo à
Resinorte ou
Ambisousa

Concurso

>>> Escola Secundária da Lixa
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Branca
Pacheco

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.
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.

Educação para
a cidadania

Expressões
G-620

José Almeida

50

16-10-2019

Alunos do 8 ao 12 ano

Atividade desportiva

49-Torneio de
Ténis

170 alunos
+16
professores

Autocarros

1700€ +
Transpo
rte
/
10€ +
transport
e

Alunos
com
escalão

Fotocópias
Campo de ténis

0€

0€

Campo Ténis ESLixa

Ciências Sociais
e Humanas,
Expressões
G- 290, 530, 910

06-01-2020

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

Alunos do 8º ano e do
ensino especial

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., Promover um ambiente de
cordialidade e as boas regras de
conduta.

Visita de Estudo, Formação,
Workshops/Experiências
em laboratórios com e
atividades.

48-Aprender a
fazer e
aprender a
partilhar

Fábrica da ciência e Lugar
dos afetos (Aveiro: Eixo

>>> Escola Secundária da Lixa

Fevereiro – Ensino Regular

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., Desenvolver nos
alunos os seus interesses e aptidões,
a capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua criatividade.

Resultados
escolares

Direção,
Coordenadora
dos diretores
de turma dos
cursos
cientificohumanísticos ;
coordenadora
dos diretores
de turma dos
cursos
profissionais e
cordenadora
dos Dts do 3º
ciclo

Alexandra
Freitas

Calen
darização

165

Alunos do 9º ano

Palestra interativa

50"Desconstrói
Mitos"

Estimativa
de participantes

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Auditório

0€

0€

Local

Responsável

Escola secundária da Lixa

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

05-02-2020

Domínios de ação
/intervenção
estratégica

PúblicoAlvo

Objetivos de acordo com o PEA
Tipo de
atividade

Atividade
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Maria Gorete

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

Línguas e
Ciências
Sociais e
Humanas
G-300 e 420

Fátima
Esteves

14-02-2020

Alunos do 3º e 4º anos

10-02-2020 a 14-02-2020

200

164

Alunos de 9º ano

53-Ida ao teatro
"Os Lusíadas"

Multiúsos

0€

0€

Fotocópias
Espaço para
expor os
trabalhos na
entrada da
escola

0€

0€

Autocarros

1640€/
10€ por
aluno

10€ euros
por cada
alunos
subsidiad
o
por cada
alunos
subsidiad
o

Escola Secundária da Lixa

1º ciclo
G-120

Todas as Escolas Básicas do
Agrupamento

Articulação Escola
/ Família /
Comunidade

Exposção e Efemérides

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., Otimizar o
trabalho colaborativo entre os
docentes
do
Agrupamento.,
Consolidar a boa relação existente
entre
escola/comunidade
envolvente., Valorizar o respeito pelo
património natural e cultural

52-Valentine's
Day

750

Porto e Leixões

Maria da
Glória Coelho

12-02-2020

Direção e PES

Alunos do 3º ciclo e Ensino
Secundário

Educação para a
cidadania

Formação

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

Visita de estudo e Teatro

51-Dia do Amor
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Aumentar o sucesso académico.,
Diminuir/prevenir
o
abandono
escolar., Promover a formação
integral dos alunos., Sensibilizar para
a importância da adoção de hábitos
de vida saudável, Promover a prática
desportiva individual e coletiva

Resultados
escolares

Expressões
G- 620

Gualter Neves

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., Otimizar
o trabalho colaborativo entre os
docentes do Agrupamento., Valorizar
o respeito pelo património natural e
cultural

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

Pré-escolar,
1.º
Ciclo,
Línguas
e
Expressões
G- 100, 110,
120 e 910

Ana
Pinto

135

50

Maria

19-02-2020

825€/
5€ por
aluno

Alunos
escalão A
eB

Fotocópias,
Instalações
desportivas e
material
desportivo e
prémios.

100€/
0,75€ por
aluno

100€

Instalações
desportivas

0€

0€

Autocarros
Sala
Fotocópias

300 €
/0,50€
Por aluno

0€

Multiusos da Escola
Secundária da Lixa

Maria José
Antunes

E.B. 2,3 Dr.
Leonardo Coimbra

Expressões
260, 620

Campo desportivo exterior da
Escola Secundária da Lixa

Resultados
escolares,
Educação para a
cidadania

Multiúsos

700

Ruas da cidade da Lixa

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

17-02-2020

165

19-02-2020

António
Azevedo
Alunos dos 5º, 6º e Alunos do 8.º ano
7º anos.

Línguas
G- 300

21-02-2020

Desfile de carnaval

57-Desfile de
carnaval

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

Alunos do 8º ao 12º ano

Atividade desportiva

56-Mega Atleta

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., Desenvolver nos
alunos os seus interesses e aptidões,
a capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua criatividade.

Toda a comunidade educativa

55-Meeting de
Atletismo

Atividade desportiva Teatro

54-O teatro
vem à escola «Gato Malhado
e a Andorinha
Sinhá»
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Resultados
escolares
Educação para a
cidadania

Matemática e
Ciências
Experimentais
G-510 e 520

Paula Nunes

55

Alunos de 10º ano

Visita de estudo

*59-Visita de
estudo à UTAD

136

Alunos de 7º ano

Margarida
Paula Leite
Faria Teixeira
de Sousa

Autocarros

0€

0€

Autocarros

500€/ 8,30
€ por
aluno

500€

Caramos, Pombeiro e Sendim

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.
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.
Promover a formação integral dos
alunos.

e

Vila Real (UTAD)

Ciências
Sociais
Humanas
G-400

27-02-2020 a 02-03-2020

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

27-02-2020

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.
Valorizar o respeito pelo património
natural e cultural
Visita de Estudo

58-Visita de
Estudo aos
Vestígios
Romanos no
Concelho de
Felgueiras
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Fevereiro – Ensino Profissional

Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso escolar.
Preparar os jovens para a vida ativa.
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

Associação de
estudantes
G-420

Pedro Alves
Comunidade educativa

Festival

60-5as
Acústicas - II
Edição.

Estimativa
de participantes

Calen
darização

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Secção do
Refeitório da
ESL /
Televisor do
Refeitório da
ESL

100€

100€

Local

Responsável

Todos os
alunos da
ESL

ESL - Refeitório.

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

03-02-2020 a 29-052020

Domínios de ação
/intervenção
estratégica

PúblicoAlvo

Objetivos de acordo com o PEA
Tipo de
atividade

Atividade

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade
Educação para
a cidadania

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

Maria
Manuela
Santos

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Sala
Meios
humanos/materiai
s do gabinete da
Proteção Civil, da
Câmara Municipal
de Felgueiras

0€

0€

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.
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.

Alunos do pré-escolar e alunos do 1º ciclo.
G-100,110 e 120

Formação

61-Simulacro

Estimativa
de participantes

579
Nas escolas EB1 e Jardins de Infância

Respons
ável

02-03-2020 a 06-03-2020

Departa-mentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

PúblicoAlvo

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Tipo de
atividade

Objetivos de acordo com o PEA

Calendarização

Março- Ensino Regular
Atividade
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Resultados
escolares,
Organização e
Gestão
Pedagógica,
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade,
Educação para
a cidadania

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

Basílio
Fernando
de Sousa
Mendes

Auditório

0€

0€

Auditório
Sala
Biblioteca
Fotocópias
Materiais
decorativos

150€

150€

Escola Secundária da Lixa

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.

580

1800

Agrupamento

Maria da
Glória
Coelho

04-03-2020

Direção, SPO e
PES

Pais e Encarregados de Educação dos alunos do Préescolar e 1º Ciclo

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade
Educação para
a cidadania

09-03-2020 a 13-03-2020

Teatro, Concurso, Exposição e Efemérides

63-Semana da
Leitura

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

Comunidade educativa

Formação

62Dependência
dos Ecrãs
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Pré-escolar
G-100

Lurdes
Ferreira

Aumentar o sucesso académico.
Melhorar
os
resultados
da
avaliação interna e externa.
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.

Resultados
escolares
Educação para
a cidadania

Matemática e
Ciências
Experimentais
G-520

Maria
José
Quintela

10-03-2020
12-03-2020

Pré-escolar do Agrupamento

137
crianças, 7
docentes e 6
assistentes.

78

11º A, B e C

Visita de Estudo

*66- Visita de
Estudo ao
Geoparque de
Arouca

Pavilhão
desportivo

0€

0€

Autocarros
Fotocópias
"Paços dos
Duques"/ Castelo
de Guimarães

950€/ 7€
por aluno

0€

Autocarros

1800€/
17€ por
aluno

0€

Pavilhão desportivo

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade,
Educação para
a cidadania

"Paços dos Duques"/ Castelo de
Guimarães

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.,
Promover a formação integral dos
alunos., Valorizar o respeito pelo
património natural e cultural

65-Visita de
estudo "Paços
dos
Duques"/Castel
o Guimarães

50

Arouca

José
Conceiçã
o

12-03-2020

Expressões
G-620

Alunos do 8º ano ao 12º ano.

Educação para
a cidadania

Atividade Desportiva

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

Visita de estudo

64-Torneio de
Badminton
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1.º Ciclo, Direção
G-110

Lurdes
Fonseca

Educação para
a cidadania

Expressões
G-620

Ana
Andrade

50

18-03-2020
340

20-03-2020

0€

Pavilhão
desportivo

0€

0€

Sala, Fotocópias

50€/
0,50€
Por aluno

50€

Fotocópias

45€

45€

Centro Escolar da Lixa

Resultados
escolares,
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

0€

Pavilhão desportivo

José
Conceiçã
o

Biblioteca

Sala de aulas

Expressões
G-620

16-03-2020 a 20-03-2020

Educação para
a cidadania

185

Alunos do CEL

Gracinda
Pinto

150
Pavilhão
Gimnodesportivo

Atividade
desportiva

70-Torneio de
Voleibol

1.º Ciclo, Equipa
da Biblioteca
G-110, Equipa da
Biblioteca

23-03-2020

Concurso

69-Canguru
Matemático

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade,
Educação para
a cidadania

Alunos do 8º ano ao 12º ano.

Atividade Desportiva

68-Torneio de
Ténis de Mesa

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.
Articular o currículo dos vários
anos, ciclos e escolas do
Agrupamento,
promovendo
a
melhoria
dos
resultados
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.
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.
Projetar
a
imagem
do
Agrupamento como uma referência
a nível local e regional.
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.

Turmas do 8º ao 12º Alunos de 2.º, 3.º e 4.º anos
ano

Feira do Livro

67-Feira do
Livro
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Maria da
Glória
Coelho

Educação para
a cidadania

25-03-2020
28 alunos (2
alunos por
turma)

25-03-2020

Maria da
Conceiçã
o Cabral
Pereira

Natur Water Park - Vila Cidade do Porto centro histórico
Real

Todos ligados ao
3º ciclo
G- Todos ligados
ao 3º ciclo

Resultados
escolares,
Educação para
a cidadania

422
Escola secundária da
Lixa

Alexandra
Freitas

2000€/
20€ por
aluno

1020€

Autocarros
Fotocópias

2600€/
20€ por
aluno

1250€

Multiúsos,
Auditório,
Sala

0€

0€

Auditório

150€/
12,5€ por
aluno

150€

Multiúsos

0€

0€

Auditório

Direção,
Associação
Inspiring Future
SPO , cordenadora
dos DTS dos
cursos cientificohumanísticos e
Coordenadora dos
DTs dos cursos
Profissionais
Línguas
G- 200 (Português
2.º ciclo)

130

Autocarros,
Fotocópias

165
Escola Secundária da Lixa

Resultados
escolares,
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

23-03-2020 a 2703-2020

Filipe
Gonçalve
s

24-02-2020 a 2703-2020

Ciências Sociais e
Humanas
G-290

Alunos do ensino
secundário

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade,
Educação para
a cidadania

Alunos do 9º ano

Filipe
Gonçalve
s

Alunos do ensino
secundário

Ciências Sociais e
Humanas
G-290

25-03-2020

Formação

75-Ação de
Masstraining

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

Alunos do 5º e 6º anos

Concurso

74-Concurso
"Obra Integral"

Aumentar o sucesso académico.,
Dinamizar a vida social e cultural
da
área
de
influência
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.
Valorizar socialmente a escola.,
Consolidar a boa relação existente
entre
escola/comunidade
envolvente., 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.
Aumentar o sucesso académico.,
Promover
a
igualdade
de
oportunidades
do
sucesso
escolar., Preparar os jovens para a
vida ativa., 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.
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.
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.
Sensibilizar para a importância da
adoção de hábitos de vida
saudável

Alunos de 9º ano de
escolaridade

73-Inspiring
future

Visita de estudo

72-Visita de
Estudo ao
Natur Water
Park

Exposição, Palestras e
worshops

71-Visita de
Estudo ao
Centro
histórico e
religioso da
cidade do
Porto

Visita de Estudo

>>> Escola Secundária da Lixa
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Ciências Sociais e
Humanas
Matemática e
Ciências
experimentais
G- 410, 510 e 520

Lurdes
Almeida

Aumentar o sucesso académico.
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.

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

Línguas
G- 330

Célia
Maria de
Faria Vaz

26-03-2020
75

27-03-2020

2800€/
20€
por
aluno

Alunos de
escalão A
eB

Autocarros

600€/ 8€
por aluno

Alunos
com
escalão

Avião

30000€/
620 a 650
€ por
aluno

0€

Porto

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade
Educação para
a cidadania

Autocarro
Fotocópias

Porto

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.
Promover
um
ambiente
de
cordialidade e as boas regras de
conduta.

140
alunos+12
professores

50

Londres

Alexandra
Macedo

Alunos do 5 ano

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

27-03-2020 a 30-03-2020

Visita de estudo

78-Visita de
estudo a
Londres

Educação para a
cidadania

Alunos do 12º Ano - Ensino regular

Visita de estudo

77-XVIII Mostra
da
Universidade
do Porto

Aumentar o sucesso académico.,
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.,
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

Turmas 11 _ cursos científico humanísticos (Prioridade 11A/B)

Visita de estudo

76-Visita de
Estudo Galeria
da
Biodiversidade
+Jardim
Botânico+Sea
Life
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Línguas, Ciências
Sociais e
Humanas
G- 300, 330, 420

Pedro
Alves

Objetivos de acordo com o PEA

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

Responsável

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., Diminuir/prevenir o
abandono escolar.

Resultados
escolares,
Educação para
a cidadania

Ciências
Sociais e
Humanas
G-430

Célia Costa

Aumentar o sucesso académico.
Preparar os jovens para a vida
ativa.
Valorizar socialmente a escola.
Consolidar a boa relação existente
entre
escola/comunidade
envolvente.

Organização e
Gestão
Pedagógica
Educação para a
cidadania

Matemática e
Ciências
experimentais
G-540

Carlos
Baptista

20 a 30

Autocarros

7500€/
250€ por
aluno

0€

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Auditório

0€

0€

Multiúsos
Sala
Fotocópias

100€/ 3€
Por aluno

100€

Ilha da Madeira

Resultados
escolares

27-03-2020 a 01-04-2020

Aumentar o sucesso académico.,
Preparar os jovens para a vida
ativa., 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.,
Valorizar o respeito pelo património
natural e cultural

Alunos do 11C e 11D

Visita de Estudo

79-Visita à
Geografia da
Madeira

Local
No pequeno Auditório da
Escola Secundária da Lixa

Calendarização

33 alunos e
três
docentes

15-03-2020

Alunos do 10º F e 11º G

Estimativa
de participantes

Escola

47
27-03-2020

Concurso

81-Electronic
Challenge

10.ºD +11.ºE

Tipo de
atividade
Efemérides

80-Palestra, Dia
Mundial do
Consumidor

PúblicoAlvo

Março- Ensino Profissional
Atividade
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3.º Período

Ciências Sociais e
Humanas
G- 290

Ana Paula
Araújo

85-Gestão do
Tempo e
Higiene do
Sono

Flash mob de abraços
Formação

Exposição, Efemérides

84Comemorar
Abril

Resultados
escolares,
Educação
para a
cidadania

Ciências Sociais e
Humanas,
Expressões
200 (História 2.º
Ciclo), 260

António
José
Oliveira

Aumentar o sucesso académico.
Realizar trabalho colaborativo entre
todos os elementos da comunidade
educativa visando integrar saberes,
atividades e projetos, dando sentido às
aprendizagens.

Educação
para a
cidadania

Direção, SPO e
PES

Maria da
Glória
Coelho

1000

53

+/- 160

580

Custos
para o
Agrupamento

Sala

0€

0€

Autocarros

530€

Alunos
com
escalão

Biblioteca

0€

0€

Auditório

0€

0€

Local

Articulação
Escola /
Família /
Comunidade,
Educação
para a
cidadania

Orçamento

Agrupamento de
Escolas da Lixa

Valorizar socialmente a escola.,
Promover a formação integral dos
alunos., Sensibilizar para a importância
da adoção de hábitos de vida saudável,
Valorizar o respeito pelo património
natural e cultural, Promover um
ambiente de cordialidade e as boas
regras de conduta.
Aumentar o sucesso académico.,
Promover
a
igualdade
de
oportunidades do sucesso 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.,
Favorecer
o
desenvolvimento pessoal e social dos
alunos, tendo em vista a formação de
cidadãos tolerantes, autónomos e
civicamente responsáveis.

Recursos

Guimarães

Maria da
Glória
Coelho

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

Direção, PES
(Professora Glória
Coelho)

Calendarização

Educação
para a
cidadania

14-04-2020

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.

17-04-2020 a 1804-2020

83-XVIII
Encontro
Nacional do
Secundário

Visita de Estudo

82-Dia do
Abraço

Estimativa
de participantes

24-04-2020 a 02-05-2020

Responsáv
el

27-04-2020

Departa-mentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

Pais e
Alunos de 6º ano
Encarregados de
Educação dos
alunos do Préescolar e 1º ciclo

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Tipo de
atividade

Objetivos de acordo com o PEA

Comunidade Educativa Público-Alvo
Alunos ensino
secundário regular

Abril – Ensino Regular
Atividade
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José Ribeiro

Melhorar os resultados da avaliação
interna e externa., Promover a
igualdade de oportunidades do
sucesso escolar., Preparar os jovens
para a vida ativa., 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.

Resultados
escolares,
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Institutos
politécnicos;
Instituto de
emprego e
formação
profissional;
cordenadora dos
DTS dos cursos
Profissionais; SPO
e Professor
Alfredo Alves

Alexandra
Freitas

Aumentar o sucesso académico.
Realizar trabalho colaborativo entre
todos os elementos da comunidade
educativa visando integrar saberes,
atividades e projetos, dando sentido
às aprendizagens.

Educação para
a cidadania

Direção, SPO e
PES

Maria da
Glória
Coelho

20-01-2020
47

67

580

Sala

0€

0€

Auditório

0€

0€

Auditório

0€

0€

Auditório

0€

0€

Local

Matemática e
Ciências
Experimentais
G- 540

Custos
para o
Agrupamento

Escola Secundária da Lixa

Resultados
escolares

Orçamento

Escola
secundária da
Lixa

Aumentar o sucesso académico.,
Diminuir/prevenir
o
abandono
escolar.

185

Pais e
Alunos do 12º anos dos cursos 10ºD 11ºE
Encarregados de profissionais.
Educação dos
alunos do Préescolar e 1º ciclo

89-Gestão do
Tempo e
Higiene do
Sono

Formação

Palestra interativa

87-Palestra
sobre o tema
"As
Telecomunica
ções em
Edifícios"
88-Palestra: "
Novos
Rumos"

Recursos

Escola Secundária da Lixa

Dra. Cláudia
Costa

Escola
Secundária da
Lixa

Direção, PES
(Professora Glória
Coelho) e
docentes dos
alunos dos cursos
profissionais

Calendarização

Educação para
a cidadania

24-04-2020

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.

Palestra

Formação

86-Literacia
Financeira

Estimativa
de participantes

29-04-2020

Responsáv
el

27-04-2020

Departa-mentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

Alunos dos Cursos
Profissionais

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Tipo de
atividade

Objetivos de acordo com o PEA

Público-Alvo

Abril – Ensino Profissional
Atividade
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Ciências Sociais
e Humanas
G-290

Manuel
Magalhães

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.
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

1º ciclo
G- 110

Ricardo
Castro

Visita de estudo

92-Visita de
Estudo

Alunos do 7.º Ano de
escolaridade

160
Alunos do 6º ano inscritos em
EMRC

Custos
para o
Agrupamento

Auditório

700 €/
5€ por
aluno

0€

Autocarros
Fotocópias

1760€/
11€
Por
aluno

800€

Autocarros

3 100€/
7 € por
aluno

0€

Local

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

Escola Secundária da
Lixa

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.,
Promover
um
ambiente de cordialidade e as boas
regras de conduta.

480

Alunos

91-Encontro de
Alunos de
EMRC

140

Orçamento

Porto

Maria da
Glória Amaro
Alves de
Carvalho
Sousa

Recursos

Porto

Línguas
G-300

Calendarização

Resultados
escolares,
Educação para
a cidadania

12-05-2020

Aumentar o sucesso académico.,
Melhorar os resultados da avaliação
interna e externa., Diminuir/prevenir
o abandono escolar., Promover a
formação integral dos alunos.,
Promover
um
ambiente
de
cordialidade e as boas regras de
conduta.

90-O Teatro
vem à Escola "Leandro, Rei
de Helíria"

Estimativa
de participantes

15-05-2020 a 15-06-2020

Responsável

25-05-2020 a 29-05-2020

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

PúblicoAlvo

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Teatro

Atividade
Tipo de
atividade

Objetivos de acordo com o PEA

Visita de estudo/Encontro

Maio- Ensino Regular
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Aumentar o sucesso académico.,
Melhorar os resultados da avaliação
interna e externa., 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.

Resultados
escolares,
Educação para
a cidadania

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

Lina Marinho e
Manuel Matos

Objetivos de acordo com o PEA

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

Responsável

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
Promover
um
ambiente
de
cordialidade e as boas regras de
conduta.

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

Técnico
Especializado

Paulo Plácido

130

Entre 70 a
80 alunos

Sala
Biblioteca
Fotocópias

10 €

10 €

Autocarros

5200€/
65€ por
aluno

5000 €

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Auditório

0€

0€

Mafra e Lisboa

Carlos Costa

25-05-2020 a 12-06-2020

Expressões
G- 530, 600 e
910

Alunos do 3.º Ciclo

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

06-01-2020 a 07-01-2020

Visita de estudo

94-Visita de
Estudo a Mafra
e a Lisboa

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., Otimizar o trabalho
colaborativo entre os docentes do
Agrupamento., Desenvolver nos
alunos os seus interesses e aptidões,
a capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua criatividade.

Alunos do 12º ano dos Cursos
Científico-Humanísticos

Exposição

93-Exposição
de Trabalhos
no Final de
Ano

Biblioteca da Escola E.B 2,3 D. L.
Coimbra e Secundária da Lixa

>>> Escola Secundária da Lixa

Local

Calendarização

Estimativa
de participantes

Pequeno Auditório

30 a 90
alunos

29-05-2020

Alunos do Agrupamento

Tipo de
atividade
Concurso e Festival

95-Curtalix

PúblicoAlvo

Maio- Ensino Profissional
Atividade
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Pré-escolar e
Encarregados
de Educação
G- 100

Deolinda Silva

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Fotocópias
Recinto
escolar
Prémios

100€
/0,75€
Por
aluno

100€

Biblioteca
Fotocópias
Materiais
diversos para
a elaboração
dos trabalhos

700€

700€

Sala
Biblioteca
Fotocópias
Materiais
vários

200€/
16€ por
aluno

10€

Pavilhão
Gimnodesporti
vo

310€/ 5
€
Por
aluno

0€

Local

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade
Educação para
a cidadania

Escola E.B.2,3 Dr
Leonardo Coimbra

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.

99-Festa
Surpresa

12

Biblioteca da Escola Biblioteca
Dr. Leonardo
Coimbra

Natália Alves
Ramos Moura
Maia

435

130
Pavilhão Gimnodesportivo da Escola
Secundária da Lixa

Resultados
escolares,
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Calendarização

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.

Expressões
G-240

Exposição

98-Exposição
"Arte na
Escola"

01-06-2020

Fátima Matos

01-06-2020 a 03-062020

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

Expressões
G- 240 e 600

Exposição

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.

97-Exposição
de trabalhos de
EV e ET

135

01-06-2020 a 0306-2020

Jorge Morais

Estimativa
de participantes

06-06-2020

Resultados
escolares,
Educação para
a cidadania

Expressões
G- 260 e 620

Atividade
desportiva

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

96-Peddy
Paper

Alunos do 5º e 6º de EV Alunos do 5º, 6º e 7º Públicoe ET - 7º de ET
Alvo
Anos.

Responsável

Alunos 5º, 6º e 7º
anos

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

Crianças do J I da lixa e famílias

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Tipo de
atividade

Objetivos de acordo com o PEA

Atividade Desportiva e Efemérides

Junho – Ensino Regular
Atividade
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Maria da
Glória Coelho

Valorizar socialmente a escola.,
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 um ambiente
de cordialidade e as boas regras de
conduta.

Educação para
a cidadania

Pré-escolar
G-100

Maria de
Fátima
Teixeira Vaz
Fonseca

Objetivos de acordo com o PEA

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

Responsável

Valorizar socialmente a escola.
Realizar trabalho colaborativo entre
todos os elementos da comunidade
educativa visando integrar saberes,
atividades e projetos, dando sentido às
aprendizagens.

Organização e
Gestão
Pedagógica
Educação para
a cidadania

SPO e PES

Maria da
Glória Coelho

0€

0€

Autocarros
Sala
Alimentação

0€

0€

Autocarros
Fotocópias
Barracas de
praia

3.500€
/ 23,8€
Por
aluno

0€

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Sala

0€

0€

Escola Secundária
da Lixa

1º ciclo, SPO
e PES

60
Escola E. B. 2,3 Dr.
Leonardo Coimbra

Resultados
escolares

Multiúsos

137

Praia da Apúlia

Aumentar o sucesso académico.
Diminuir/prevenir o abandono escolar.
Otimizar o trabalho colaborativo entre
os docentes do Agrupamento.
Promover a formação integral dos
alunos.

70

08-06-2020

Maria da
Glória Coelho

15-06-2019

Direção e
Comunidade
local

Comunidade local

Educação para
a cidadania

15-06-2020 a 19-062020

Semana da Praia

102-Semana de
Praia

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

Todas as crianças do DEPE Todos os alunos do 4º
ano do agrupamento

101-4º ano. E
agora?

Articulação entre ciclos
(visita à E. B. 2, 3 Dr.
Leonardo Coimbra)

100-Dádiva de
Sangue Escola
Secundária

Dádiva de sangue

>>> Escola Secundária da Lixa

Local

Calendarização

Estimativa
de participantes

Escola Secundária
da Lixa

06-07-2020

20

Pessoal não
docente

Tipo de
atividade
Formação

103Inteligência
Emocional Formação para
pessoal não
docente

PúblicoAlvo

Julho
Atividade
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Ao longo do ano – Ensino Regular

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.

Resultados
escolares
Educação para a
cidadania

Matemática e
Ciências
Experimentais
G- 500

Ana Elisa
Antunes

Concurso

105-Concurso
de
Matemática
Pangea

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.

Resultados
escolares
Educação para a
cidadania

Matemática e
Ciências
Experimentais
G- 500

Ana Elisa
Antunes

75

Alunos do 3º ciclo e secundário

100

Alunos do 3º ciclo

Concurso

104Olimpíadas da
Matemática

Estimativa de
participantes

Recursos

Orça-mento

Custos
para o
Agrupamento

Sala
Fotocópias
Táxi

Condicionad
oà
prestação
dos alunos

Condicion
ado à
prestação
dos alunos

Autocarros
Sala
Biblioteca

Depende da
prestação
dos alunos/
1€ por aluno

100€

Local

Responsável

Escola Secundaria da Lixa, Escola EB
2,3 Leonardo Coimbra

Departa-mentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

Escola EB 2,3 Leonardo Coimbra,
Escola Secundária da Lixa

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

PúblicoAlvo

Objetivos de acordo com o PEA
Tipo de
atividade

Atividade
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Ana Elisa
Antunes

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.
Sensibilizar para a importância da
adoção de hábitos de vida
saudável
Promover
um
ambiente
de
cordialidade e as boas regras de
conduta.

Educação para
a cidadania

Todos
G- Todos exceto
110

Maria da
Glória Coelho

107-PRESSE Educação
Sexual

150

1800

Todas as escolas do Agrupamento de Escolas Escolas do Agrupamento
da Lixa

1º Ciclo e
Matemática e
Ciências
Experimentais
G- 110, 500

Alunos de todos os ciclos exceto o pré-escolar Alunos do 3º ciclo e secundário

Resultados
escolares
Educação para a
cidadania

Concurso

Aumentar o sucesso académico.
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.
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.

Formação

106Campeonato
de Jogos
Matemáticos

Autocarros
Sala
Fotocópias
Jogos
Matemáticos

Condicionad
o ao local de
realização
da final

Condicion
ado ao
local de
realização
da final

Sala
Fotocópias

0€

0€
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Maria da
Glória Coelho

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

Educação para
a cidadania

GACE; SPO e
Docente de EMRC
(Manuel
Magalhães)
G- 290

Maria da
Glória Coelho

1760

Todas as escolas do Agrupamento de Escolas da Lixa

Todos
G- Todos

430

Nenhum

0€

0€

Sala
Biblioteca

0€

0€

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

Educação para
a cidadania

Comunidade Educativa

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

109Comemoraçã
o do dia
internacional
da nãoviolência e
paz nas
escolas

Sensibilização

108Comemoraçã
o dos dias
internacionais
ligados à
saúde e bemestar

Sensibilização/ Formação/ Divulgação na
Comunidade Educativa para datas comemorativas

>>> Escola Secundária da Lixa
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Resultados
escolares
Organização e
Gestão
Pedagógica

Direção e
docentes

Maria da
Glória Coelho

Formação

Aumentar o sucesso académico.
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.
Promover a formação integral dos
alunos.
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.
Otimizar o trabalho colaborativo
entre
os
docentes
do
Agrupamento.
Promover a formação integral dos
alunos.

Resultados
escolares
Educação para
a cidadania

1º ciclo, SPO e
PES
G-110

Maria da
Glória Coelho

112-Trabalhar
as emoções
para
promover
competências
pessoais e
sociais

Sala

0€

0€

Sala

0€

0€

Sala

0€

0€

Escola Secundária da Lixa

Docentes do Agrupamento

50

441

Alunos do 1º ciclo

111-PNL Ação de Curta
Duração

167

Escola Secundária da Lixa

Maria da
Glória Coelho

Centros Escolares do Agrupamento

Docentes dos
alunos do 8º ano

Alunos do 8º Ano

Educação para
a cidadania

Exposição

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

Formação

110-Projeto +
Vida
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PES e Docentes
de 6º ano

Maria da
Glória Coelho

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

Educação para
a cidadania

Direção, PES e
docentes de 7º
ano

Maria da
Glória
Coelho

115-Projeto
PRESSE/SER
+ - Jogo
Pedagógico:
"Bingo da
Saúde"

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

Educação para
a cidadania

127

162

0€

0€

Sala

0€

0€

Sala

0€

0€

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

Sala

141
Escola E. B. 2, 3 Dr. Leonardo Coimbra

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

Alunos do 5º ano de
escolaridade

Maria da
Glória Coelho

Alunos do 6º ano de escolaridade

Direção, PES e
docentes do 5º
ano

Jogo Pedagógico

Educação para
a cidadania

Alunos do 7º ano de escolaridade

114-Projeto
SER + Folheto
informativo:
Estilos de
Vida
Saudáveis

Preparar os jovens para a vida
ativa.
Promover a formação integral dos
alunos.
Sensibilizar para a importância da
adoção de hábitos de vida
saudável

Folheto Informativo

113-Projeto
SER+ - Jogo
Pedagógico:
"Money Drop"

Jogo Pedagógico

>>> Escola Secundária da Lixa
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Maria da
Glória Coelho

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.
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

Matemática e
Ciências
Experimentais e
Biblioteca
G- 500

Maria José da
Silva Ferreira
Dias

Aumentar o sucesso académico.
Preparar os jovens para a vida
ativa.
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.

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

Pré-escolar
1.º Ciclo
Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática e
Ciências
experimentais
Expressões
Direção
G- 330 e 420

Paula Correia

Valorizar socialmente a escola.
Realizar trabalho colaborativo
entre todos os elementos da
comunidade educativa visando
integrar saberes, atividades e
projetos,
dando
sentido
às
aprendizagens.

Resultados
escolares
Organização e
Gestão
Pedagógica

Ciências Sociais e
Humanas e
Direção
G- 420

Pedro Alves

20

0€

0€

Biblioteca
Fotocópias

30€/ 0,50€
por aluno

30€

Autocarros
Multiúsos
Auditório
Sala
Biblioteca
Fotocópias
Avião, estações
meteorológicas,
material
diverso...

30 758€

0€

Fotocópias
Materiais
diversos

150€

150€

Biblioteca /outro

Todos os alunos do 3º ciclo

60

26 alunos
ou mais
Espanha; Croácia; Roménia ,
Lituânia

Alunos Secundário (prioridade
cursos Línguas e Humanidades)

Sala
Escola Secundária da Lixa

Direção e
Docentes de
alunos com
necessidades
específicas (Prof.
Carolina Sampaio)

Alunos com necessidades
específicas

Educação para
a cidadania

16

ESL

119Toponímia
das ruas,
praças e
avenidas da
ESL.

Intervenção
cultural

118-Projeto
Erasmus+ UMBRELLA

Intercâmbio escolar, mobilidade de Concurso
curta duração

117-Desafio
do Mês

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

Comunidade
escolar

Formação

116Autonomia e
Higiene
Pessoal
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Aumentar o sucesso académico.,
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
G-410

Maria
Madureira

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.,
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.

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

1º ciclo
G-110, 120, 910 e
AEC

Célia Patrícia
Magalhães
Teiixeira

15

Escola
Secundária da
Lixa

Enfermeira
Bárbara Pires

Alunos do PCA

Direção, PES
(Professora Glória
Coelho)

120

Sala

0€

0€

Biblioteca
Fotocópias

50€

50€

Sala
Biblioteca
Fotocópias

50 €
/0,25€
Por aluno

0€

Escola Sec. Lixa

Alunos do 10º e 11º anos

Educação para
a cidadania

195

EB de Vila Cova da Lixa

Projeto de inclusão social

122Passaporte
inclusivo

Promover a formação integral dos
alunos., Sensibilizar para a
importância da adoção de hábitos
de vida saudável

Alunos do 1.º ciclo da EB de Vila Cova da Lixa

121-Painel –
espaço de
livre
pensamento –
Sentir a
Escola

Exposição e Efemérides

120-Correção
Postural

Formação

>>> Escola Secundária da Lixa
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Organização e
Gestão
Pedagógica,
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade,
Educação para
a cidadania

Pré-escolar e
Município de
Felgueiras
G-100

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
G-110

137

Crianças do DEPE

AAAF
Apoio ao estudo

125Componente
de Apoio à
Família - 1.º
ciclo

Associação de
pais de
Pinheiro

30

Alunos do 1.º CEB de Pinheiro

124Atividades de
Animação e
de Apoio à
Família

30

Sala
Biblioteca
Fotocópias

80€

80€

Sala de
prolongamento
de horário

Responsabili
dade da
autarquia

0€

Sala

Da
responsabili
dade da
APP

0€

ESLIXA

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

Álvaro Teixeira

Centro escolar de Pinheiro

Ciências Sociais e
Humanas
G- 290, 300, 410 e
CMF E CD DE
MOURE

EB de Pinheiro

Resultados
escolares,
Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Alunos 3º ciclo e ensino secundário

Aumentar o sucesso académico.,
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.
CLUBE DE XADREZ

123-Projeto
"OK XADREZ"

46
Plano Anual de Atividades 2019/2020

>>> Escola Secundária da Lixa

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.,
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

1.º Ciclo, Línguas,
Ciências Sociais e
Humanas,
Biblioteca
G110, 200
(Português
2.º
ciclo), 300, 400

Basílio
Mendes

Promover
a
igualdade
de
oportunidades
do
sucesso
escolar., 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.

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

Biblioteca
GEquipa
Biblioteca

Basílio
Mendes

da

137

Fotocópias

0€

0€

Sala, Biblioteca,
Fotocópias

100€

100€

Biblioteca,
Fotocópias

50€

50€

Meio envolvente

Educadora
Titular de
Grupo

250

Agrupamento

Pré-escola
G- 100

15

Agrupamento

Exposição, Sessões de leitura

128-Clube de
Leitura

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

Alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e do ensino Crianças da Educação Pré - escolar
secundário

Formação

127-Aprender
com a
Biblioteca
Escolar

Aumentar o sucesso académico.,
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.,
Consolidar a boa relação existente
entre escola/comunidade
envolvente., Valorizar o respeito
pelo património natural e cultural

Comunidade escolar

Trabalho de campo

126-Saídas de
campo ao
meio
envolvente
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Concurso

131-Concurso
Nacional de
Leitura

Pré-escolar,
1.º
Ciclo,
Línguas,
Biblioteca

Basílio
Mendes

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., 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

1.º Ciclo, Línguas,
Expressões,
Biblioteca
G110,
200
(Português
2.º
ciclo), 240, 250,
300

Basílio
Mendes

Aumentar o sucesso académico.,
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., 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

1.º Ciclo, Línguas,
Biblioteca
G110,
200
(Português
2.º
ciclo),
300,
Biblioteca

Basílio
Mendes

70

Comunidade escolar

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

360

60

Agrupamento;
locais
das
fases Agrupamento
municipal, intermunicipal e nacional.

Formação, Efemérides

130-Mês
Internacional
das
Bibliotecas
(MIBE)

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.

Alunos do 4.º ano, 2.º e 3.º ciclos e Comunidade educativa
secundário

Encontro / palestra

129-Encontro
com
escritores/aut
ores

Agrupamento e/ou concelho de Felgueiras

>>> Escola Secundária da Lixa
Auditório, Sala,
Biblioteca,
Fotocópias,
Materiais
decorativos

100€

100€

Biblioteca,
Fotocópias,
Materiais
decorativos

50€

50€

Autocarros,
Auditório, Sala,
Biblioteca,
Fotocópias,
Livros

300€

300€
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Ana
Rosa

Paula

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

Articulação
Escola / Família /
Comunidade,
Educação para a
cidadania

Pré-escolar,
1.º
Ciclo, Equipa da
Biblioteca
G100,
110,
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, Línguas,
Equipa
da
Biblioteca
G110,
200
(Português
2.º
ciclo), 220, 300,
Equipa
da
Biblioteca

Gracinda Pinto

579

Centros Escolares, meio local e regional.

1.º

Alunos do pré -escolar e 1.º ciclo

Pré-escolar,
Ciclo
G- 100, 110

495

150

Agrupamento e Biblioteca Municipal de Agrupamento
Felgueiras

Concurso

134-Concurso
Concelhio de
Soletração

Articulação
Escola / Família /
Comunidade,
Educação para a
cidadania

Pré-escolar e 1.º ciclo

Promoção da Saúde Oral

133-Projeto
SOBE (Saúde
Oral)

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.,
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.

4.º ano, 2.º e 3.º ciclos

132-Programa
Eco- Escolas

Visita de Estudo, Exposição, Atividades no âmbito
dos resíduos, energia, água, agricultura biológica,
alimentação saudável,...

>>> Escola Secundária da Lixa
Autocarros,
Sala, Biblioteca,
Fotocópias,
espaços
exteriores
da
escola, ..

870€/ 1,5€
por aluno

0€

Biblioteca,
Fotocópias

0€

0€

Biblioteca,
Fotocópias

30€

30€
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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, Equipa da
Biblioteca
G-100,
110,
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.,
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

1.º Ciclo, Ciências
Sociais
e
Humanas,
Biblioteca
G-110, 300, 400

Gracinda Pinto

495

Biblioteca,
Fotocópias,
Fundo
Documental

50€

50€

Biblioteca,
Fotocópias

50€

50€

Sala, Biblioteca,
Fotocópias,
Material
de
decoração

50€

50€

Agrupamento

Pré-escolar e 1.º ciclo

Pré-escolar,
1.º
Ciclo, Equipa da
Biblioteca
G100,
110,
Equipa
da
Biblioteca

495

Agrupamento
120

Agrupamento

Exposição, Efemérides

137Celebração de
Efemérides

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

Pré-escolar e 1.º ciclo

Promoção da Literacia da Leitura

136-Hora do
conto

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.

Comunidade educativa

135-Projeto
"Viajar com
os Livros"

Circulação de Fundo Documental

>>> Escola Secundária da Lixa
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Pré-escolar,
1.º
Ciclo, Biblioteca e
SPO
G-100,
110,
Biblioteca e SPO

Alexandra
Freitas
e
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.,
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.

Articulação
Escola / Família /
Comunidade,
Educação para a
cidadania

Pré-escolar,
Ciclo
G- 100, 110

Deolinda
Maria
de
Abreu Ribeiro

1.º

450

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

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

201

Escolas Básicas e Jardim de Infância do Agrupamento de Agrupamento
Escolas da Lixa

Projeto

139-A
Descoberta
do Património
Local

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.

Pré-Escolar e 1º Ciclo

Projeto de Leitura em Família

138-Projeto
"Leituras com
ternura"

Biblioteca,
Fotocópias,
Fundo
documental

0€

0€

Sala,
Fotocópias, Hall
da
Escola
Secundaria da
Lixa e autocarro.

140,7€/ 0,7€

0€
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Pré-escolar
G-100

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.
Desenvolver nos alunos os seus
interesses
e
aptidões,
a
capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua criatividade.

Resultados
escolares

Matemática
Ciências
experimentais
G- 230

Professora
Isabel Bento

e

Sala

0€

0€

Sala

70€/ 1,20€

70€

Jardim de infância
55

Maria Teresa
Gonçalves

Alunos do 2.ºciclo do EB

Concurso

141- PANGEA

137
crianças

Escola Básica Dr. Leonardo Coimbra

Resultados
escolares
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Crianças da Educação Pré-escolar

Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso escolar.
Valorizar socialmente a escola.
Consolidar a boa relação existente
entre escola/comunidade
envolvente.

Iniciação musical

140-Crescer
com a Música
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Ao longo do ano – Profissional

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
Promover
um
ambiente
de
cordialidade e as boas regras de
conduta.

Resultados
escolares
Educação para
a cidadania

Técnico
Especializado

Paulo
Plácido

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

Educação para
a cidadania

Direção, PES e
docentes de 10º
ano

Maria da
Glória
Coelho

Alunos do agrupamento

Formação

143-Projeto
PRESSE/SER
+ -- Educação
para a
Sexualidade:
"Métodos
Contracetivos
"

75 alunos
por
sessão

60

Alunos do 10º ano de escolaridade

Cinema

142-Plano
Nacional de
Cinema

Estimativa de
participantes

Recursos

Orça-mento

Custos
para o
Agrupamento

Auditório

0€

0€

Sala

0€

0€

Local

Responsáv
el

Escola Secundária da Lixa, pequeno
auditório

Departa-mentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

Escola Secundária da Lixa

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

PúblicoAlvo

Objetivos de acordo com o PEA
Tipo de
atividade

Atividade
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Direção, PES e
docentes de 12º
ano

Maria da
Glória
Coelho

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

Educação para
a cidadania

Direção, PES e
docentes de 11º
ano

Maria da
Glória
Coelho

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.

Educação para
a cidadania

Ciências Sociais e
Humana
G- 420

Pedro Alves

0€

0€

Sala

0€

0€

Materiais
diversos

100€

100€

Escola Secundária da Lixa

Sala

Escola Secundária da Lixa

50

Alunos do 12ºF - TAR Alunos do 11º ano de escolaridade

146-Mapa
sonoro da
ESL.

Atividade ambiental

Formação

145-Projeto
PRESSE/SER
+ --Educação
para a
Sexualidade:
Relações
Sexuais,
gravidez e
aborto

60

16

ESL / EB23LC

Educação para
a cidadania

Alunos do 12º ano de escolaridade

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

Formação

144-Projeto
PRESSE/SER
+ --Educação
para a
Sexualidade:
"Infeções
Sexualmente
Transmissívei
s"
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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.

Plano Anual de Atividades 2019/2020

Anexos
I - Arranque do Ano Letivo

>>> Escola Secundária da Lixa
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II – Aprovadas Posteriormente
Ensino Regular (CP- 24 de outubro de 2019)

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.

Resultados
escolares
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Matemática e
Ciências
Experimentais
G- 230, 500, 510,
520, 540 e 550

Albino Rafael
Mesquita

Estimativ
a de
participantes

Calendari
-zação

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Sala
Fotocópias
Cartazes a
cores

20€

20€

Local

Responsável

200
Laboratórios da Escola secundária da Lixa

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

PúblicoAlvo

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

26-03-2020

Exposição e Comunicações paralelas

147-Dia do
departamento

Objetivos de acordo
com o PEA

Toda a comunidade escolar, preferencialmente,
oitavos e nonos anos.

Tipo de
atividade

Atividade
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Línguas
Biblioteca
G-330

e

Maria José
Cerqueira
Ferreira

01-10-2019 a 19-06-2019

Pc e recursos
de
pedagógicos
de apoio

0€

0€

Biblioteca

70€

70€

Nas salas da aula

105

Ana
Maria
Teixeira

25

Biblioteca

Resultados
escolares

e
de

10-11-2019 a 29-11-2019

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

e

Pré-escolar
Município
Felgueiras
G- 100

Alunos 4 e 5 anos do pré escolar

Resultados
escolares
Organização
Gestão
Pedagógica

Concurso

149Campeonato
de Literacia 3DI

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.
Otimizar
o
trabalho
colaborativo
entre
os
docentes do Agrupamento.

Alunos do 8ºAno de
Escolaridade

da
Programa de promoção
fonológica e lexical

148- Programa
de Promoção
de Consciência
Fonológica e
Consciência
Lexical Pré
Escolar

consciência

>>> Escola Secundária da Lixa
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Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Matemática e
Ciências
experimentais
Expressões
G-530 e 910

Maria da
Conceição
Basto Pereira

150

Multiúsos
Auditório
Sala
Biblioteca
Fotocópias
Materiais
diversos de
desgaste.

500€/ 3€
por
aluno

Diversos locais (CAA)

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade
Educação para
a cidadania

24-10-2019 a 10-06-2020

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. 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 dos diversos níveis de ensino

Projeto

150- Projeto: "
Aprender a Ser
& Fazer"
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Responsáv
el

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

Resultados escolares
Educação
para
a
cidadania

Matemática e
Ciências
Experimentais
G- 540 e 550

Rúben
Alexandre
Moreno
Clemente

Estimati
va de
participantes

Calend
arização

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Autocarros

650€/ 14€
por aluno

650€

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Autocarros

500€/
11€
Por aluno

500€

Autocarros

130€
/ 6,8€
Por aluno

130€

Local

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

48

Exponor Matosinhos

Domínios de ação
/intervenção
estratégica

22-11-2019

Exposição

151-Concreta
na Exponor

Objetivos de acordo
com o PEA

Turmas 10.ºD e
11.ºE

Tipo de
atividade

Atividade

PúblicoAlvo

Ensino Profissional(CP- 24 de outubro de 2019)

Resultados escolares

Matemática e
Ciências
Experimentais
G-540 e 550

José Ribeiro

Aumentar
o
sucesso
académico., Promover a
igualdade de oportunidades
do
sucesso
escolar.,
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.,
Valorizar o respeito pelo
património natural e cultural

Resultados escolares,
Educação para a
cidadania

Ciências
Sociais e
Humanas
G-420

Anabela
Gomes

Calend
arização

Local

Aumentar
o
sucesso
académico., Preparar os
jovens para a vida ativa.

Estimati
va de
participantes
47

S.to Tirso e
Paços de
Ferreira

Responsáv
el

19

Centro de Interpretação do
Românico - Lousada

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

12-12-2019

Domínios de ação
/intervenção
estratégica

06-01-2020

Visita de estudo

153-Visita de
Estudo ao
Centro de
Interpretação
do Românico

Objetivos de acordo
com o PEA

Alunos da turma 11ºF - Técnico de 10ºD 11ºE
Turismo

152-IKEA
INDUSTRY +
WEG Electric
Motors

Visita de
estudo

Tipo de
atividade

Atividade

PúblicoAlvo

Ensino Profissional(CP- 21 de novembro de 2019)
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Resultados escolares,
Organização e Gestão
Pedagógica,
Articulação Escola /
Família / Comunidade,
Educação para a
cidadania

Línguas,
Ciências
Sociais e
Humanas,
Expressões
G- 290, 300,
997

António
Azevedo,
Ana Paula
Araújo e
Paulo
Plácido

500€/ 13€
por aluno

500€

Autocarros

450€/ 14 €
por aluno

450€

Autocarros,
Fotocópias

375,5€/5,5
€ por aluno

375,5€

Porto e Matosinhos

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.

Autocarros

35

Braga

Ciências
Sociais e
Humanas
Matemática e
Ciências
experimentais
G- 410 e 540

65
Perafita, Matosinhos, e
Porto

Resultados escolares
Educação para a
cidadania

39

16-01-2020

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

Carlos
Baptista

03-02-2020

Matemática e
Ciências
experimentais
G-540

10-02-2020

Resultados escolares
Organização e Gestão
Pedagógica

Turmas 12.º TAS e 12.º Automação 11.ºE + 12.ºG

Aumentar
o
sucesso
académico.
Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Articular o currículo dos
vários anos, ciclos e escolas
do
Agrupamento,
promovendo a melhoria dos
resultados escolares.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões, a
capacidade de formulação de
juízos de valor e a sua
criatividade.

Alunos das turmas 10.º
D, E e F

156-Teatro
«Farsa de Inês
Pereira»

Visita de estudo

155-INL Laboratório
Ibérico
Internacional
de
Nanotecnologi
a

Visita de Estudo, Teatro

154-Direção
Geral de
Energia e
Geologia
DGEG,
Autoridade
Nacional das
Comunicações
ANACOM e/ou
as instalações
da Academia
de Formação
ATEC

Visita de estudo

>>> Escola Secundária da Lixa
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Resultados escolares,
Educação para a
cidadania

Ciências
Sociais e
Humanas
G-430

Ana Maria
Ferreira
Ferraz

Aumentar o sucesso
académico.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Diminuir/prevenir o
abandono escolar.
Otimizar o trabalho
colaborativo entre os
docentes do Agrupamento.
Promover a formação
integral dos alunos.

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

Matemática e
Ciências
experimentais
G- 520 e 540

Elisabete
Machado

37

33 Alunos
e duas
docentes

500€

Autocarros

900€/ 24€
por aluno

900€

Autocarros,
Entrada na
empresa/Visita ao
Museu: 3€ por
Aluno

449€/
13,60€
Por aluno

449€

Nenhum

0€

0€

Porto

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., Diminuir/prevenir
o abandono escolar.

500€/
15€
Por aluno

Lisboa

Lília Silva

São João da Madeira

Ciências
Sociais e
Humanas
G-420

Autocarros

60
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Resultados escolares

11-02-2020

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.

36 Alunos

13-03-2020

Manuela
Kellen

11-03-2020

Línguas,
Ciências
Sociais
e
Humanas,
Matemática e
Ciências
experimentais
G- 410, 520

10 E. e 12 E.

Articulação Escola /
Família / Comunidade,
Educação
para
a
cidadania

06-03-2020

160- Ciclo de
palestras sobre
primeiros
socorros em
ambiente
escolar
dirigidas à
comunidade
escolar

Formação

159-Visita de
estudo a uma
empresa
"VIARCO"; a
um Espaço
Comercial e ao
Museu do
calçado

Visita de Estudo

Visita de estudo

158-Visita
Bolsa Turismo
Lisboa

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 e
Promover um ambiente de
cordialidade e as boas
regras de conduta.

Alunos das turmas 10º F Alunos do curso Profissional de
Alunos do Curso de
Turismo e Turismo Ambiental e
Eletricidade/Eletrónica - 11ºano; e 11º G
Rural
Alunos do Curso Técnico/a
Auxiliar de Saúde - 10ºano;
Encarregados de educação dos
alunos das duas turmas

157-Ida
ao
teatro
e
a
Oficinas
da
Comunicação

Visita de Estudo, Teatro, Formação

>>> Escola Secundária da Lixa
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Ciências
Sociais e
Humanas
G-420

Lília Silva e
Célia
Marques

Lília Silva

30

Sala
Fotocópias

50€/ 1€ por
aluno

50€

Autocarros

100€/ 5€
por aluno

100€

Escola Secundária da Lixa

Articulação Escola /
Família / Comunidade
Educação para a
cidadania

e

20

Vila Cova da Lixa

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.

Ciências
Sociais
Humanas
G-420

17-12-2019

Resultados escolares

28-11-2019

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.

Turma 11ºF - Profissional de Turismo

162- Encontro
Gastronómico CM Felgueiras

Participação em evento promovido pela CM
Felgueiras

Concurso e Exposição

161- Concurso
"coroas
de
Natal"
e
sabores
gastronómicos

Alunos curso profissional de Turismo e
Alunos do agrupamento escolas da Lixa,
Felgueiras

>>> Escola Secundária da Lixa
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Ensino Regular(CP- 21 de novembro de 2019)

1º ciclo, Ciências
Sociais e
Humanas,
Matemática e
Ciências
experimentais,
Expressões e
Direção
G-510 e 520

Maria José
Quintela

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.
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.

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade
Educação para
a cidadania

Ciências Sociais e
Humanas e
Direção
G- 420

Ivo Rodrigues

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Multiúsos
Fotocópias
Materiais
diversos de
acordo com o
caráter dos
trabalhos
apresentados

1500€

0€

Auditório
Fotocópias
Transporte até
à final distrital
e nacional
(esta última,
em caso de
apuramento)

500€/
10€ por
aluno

500€

Local

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

Calendari
-zação

1000

02-06-2020

ESLixa

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., Articular o
currículo dos vários anos,
ciclos
e
escolas
do
Agrupamento, promovendo a
melhoria dos resultados
escolares.,
Promover
a
formação
integral
dos
alunos.

Estimativ
a de
participantes

Todos os
que se
quiserem
inscrever,
num máximo
de 10 por
lista.

Escola, Porto e Lisboa

Responsável
PúblicoAlvo

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

09-12-2019 a 26-05-2020

Campanha e Eleições

164Parlamento
dos Jovens Ensino
Secundário

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Toda a comunidade educativa

Feira de Ciências (demonstrativa/interativa)

*163-Feira das
Ciências

Objetivos de acordo
com o PEA

Todos os alunos do ensino secundário.

Tipo de
atividade

Atividade
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Ciências Sociais e
Humanas
G-420

Ivo Rodrigues

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.
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

Ciências Sociais e
Humanas
G-420

Ivo Rodrigues

09-12-2019 a 05-05-2020
11

02-12-2019 a 31-07-2020

Auditório
Fotocópias
Transporte até
à final distrital
e nacional
(esta última,
em caso de
apuramento)

500€/ 5€
por
aluno

500€

Sala
Biblioteca
Transporte até
às finais:
regional e
nacional (esta
última em
caso de
apuramento)

500€/
45€ por
aluno

500€

Multiúsos
Sala
Fotocópias

5€/ 0,2€
por
aluno

5€

Escola, Porto e Lisboa

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade
Educação para
a cidadania

Escola, Porto e Lisboa

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.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões,
a capacidade de formulação
de juízos de valor e a sua
criatividade.

100

25

Escola Secundária da Lixa

Ivo Rodrigues
Todos os alunos do ensino básico da
Escola Secundária da Lixa

Ciências Sociais e
Humanas
G-420

26-11-2019 a 03-06-2020

Sessões de Meditação

167- Sessões
de Meditação

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade
Educação para
a cidadania

Alguns alunos do 8.º Ano (C, D, e H)

Concurso

166- Apps for
Good

Preparar os jovens para a
vida ativa.
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.

Alunos e pais/encarregados de educação do 11.º C

Campanha eleitoral e eleições.

165Parlamento
dos Jovens - E.
Básico

66
Plano Anual de Atividades 2019/2020

>>> Escola Secundária da Lixa

Helena
Brochado

Aumentar o sucesso
académico.
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.
Sensibilizar para a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável

Resultados
escolares
Educação para
a cidadania

Ciências Sociais e
Humanas
G-420

Anabela
Gomes

34

10-12-2019

0€

0€

Autocarros
Fotocópias

560€/
12€ por
aluno

0€

Sala
Fotocópias

0€

0€

Escola Secundária da LIxa

1º Ciclo
G-110

Europarque de Sta Maria da Feira

Resultados
escolares
Educação para a
cidadania

Sala

13

Sala de aula

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.
Promover um ambiente de
cordialidade e as boas
regras de conduta.

15

26-11-2019

Ana Margarida
Silva Neves
Loureiro

7º H

Ciências Sociais e
Humanas
G- 420

06-12-2019 a 13-12-2019

Concurso

170-Concurso Rosa dos
Ventos

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade
Educação para
a cidadania

Alunos da EB1 de Pinheiro

Visita de estudo

169- Musical "A
Fábrica do
Nicolau"

Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
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.

Turma 7ºH

Sessão de esclarecimento

168- Sessão de
esclarecimento
sobre a
igualdade de
género
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Associação de Estudantes (CP- 21 de novembro de 2019)

Mariana
Meireles

Aumentar o sucesso
académico.
Valorizar socialmente a
escola.
Consolidar a boa relação
existente entre
escola/comunidade
envolvente.
Sensibilizar para a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável
Promover a prática
desportiva individual e
coletiva

Resultados
escolares

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

Associação de
Estudantes

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Fotocópias

10€

15€

Multiúsos

0€

3€

Local

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

Recursos

50

Escola secundária da lixa

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Calendari
-zação

20

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

Estimativ
a de
participantes

01-01-2020 a 31-05-2020

Responsável
PúblicoAlvo

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

15-01-2020 a 31-03-2020

Concurso

172-Karaoke

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Alunos

Exposição

171-Jornal da
ESL

Objetivos de acordo
com o PEA

Todos os alunos

Tipo de
atividade

Atividade
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Associação de
estudantes

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

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade

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

50
22-11-2019 a 31-05-2020

e

Associação de
Estudantes

0€

Multiúsos

0€

2€

Livro

0€

6€

Escola secundária da lixa

Línguas
Matemática
Ciências
experimentais

0€

Escola secundária da lixa

Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Auditório

50

Escola

Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Promover
a
formação
integral dos alunos.
Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável
Valorizar o respeito pelo
património natural e cultural

50
01-05-2020 a 30-06-2020

Associação de
Estudantes

Alunos

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

22-11-2019 a 31-05-2020

Exposição

175-Livro
de
reclamações

Educação para
a cidadania

Alunos

Cinema

174-Noites de
cinema
programadas

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

Alunos

Exposição

173-Marcação
da visibilidade
lgbt
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Projetar a imagem do
Agrupamento como uma
referência a nível local e
regional.
Promover a formação
integral dos alunos.
Promover a prática
desportiva individual e
coletiva

Organização e
Gestão
Pedagógica

Ciências Sociais e
Humanas
Matemática e
Ciências
experimentais

Associação de
Estudantes

Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Valorizar socialmente a
escola.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.

Organização e
Gestão
Pedagógica

Ciências Sociais e
Humanas
Matemática e
Ciências
experimentais

Associação de
Estudantes

Alunos envolvidos no projeto

Todos os
participantes
do projeto
“Umbrella”

Alunos
envolvidos
no desporto
escolar

20

Escolas do agrupamento Escola

Associação de
Estudantes

0€

0€

Auditório
Sala
Fotocópias

0€

0€

Auditório
Sala

0€

0€

Multiúsos
Sala
Fotocópias

10€/ 0,5
€
por
aluno

0€

Escola

Ciências Sociais e
Humanas
Matemática e
Ciências
experimentais
G- Associação de
Estudantes

Auditório

22-11-2019 a 31-05-2020

Organização e
Gestão
Pedagógica
Educação para
a cidadania

01-01-2020 a 04-06-2020

Preparar os jovens para a
vida ativa.
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.
Valorizar o respeito pelo
património natural e cultural

30

01-12-2019 a 04-062020

Associação de
Estudantes

Alunos e professores

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

20-03-2020 a 2103-2020

Concurso

179-Concurso
de dança

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Alunos envolvidos no
desporto escolar

178-Apoio ao
desporto
escolar

Atividade Desportiva

Ajuda Pedagógica

177-Apoio ao
projeto
“Umbrella” Erasmus

Melhorar os resultados da
avaliação interna e externa.
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.
Promover
a
formação
integral dos alunos.

Alunos

Formação

176-Reuniões
com a direção
da escola
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0€

Nenhum

0€

0€

Multiúsos
Auditório
Sala

15€/
0,5€ por
aluno

0€

Multiúsos
Auditório
Sala

15€/
0,5€ por
aluno

0€

Escola
secundária da
lixa

0€

Escola

Associação de
estudantes

Fotocópias

Depende da
adesão dos
alunos

Escola

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

Associação de
estudantes

21-01-2020

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família /
Comunidade

Depende da
adesão dos
alunos

29-04-2020

Valorizar
socialmente
a
escola.
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.
Dinamizar a vida social e
cultural da área de influência
do Agrupamento.

Associação de
estudantes

20-03-2020

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Alunos

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.

Depende da
adesão dos
alunos

Alunos

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Associação de
estudantes

Depende da
adesão dos
alunos

Escola

Festival

183-Festa
“anos 80”

Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Otimizar o trabalho
colaborativo entre os
docentes do Agrupamento.

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

01-06-2020

Festival

182-Festa das
cores

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Alunos

Exposição

181-Celebração
do dia da
dança

Valorizar socialmente a
escola.
Promover a formação
integral dos alunos.

Alunos

180-Celebração
do dia do
abraço

Exposição

>>> Escola Secundária da Lixa
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Associação de
estudantes

e

Multiúsos
Auditório

0€

0€

Multiúsos
Auditório

0€

0€

Escola

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

80

80

Escola

Resultados
escolares
Organização
Gestão
Pedagógica

Associação de
estudantes

01-02-2020 a 24-04-2020

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

e

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

Alunos

Resultados
escolares
Organização
Gestão
Pedagógica

01-03-2020 a 30-04-2020

Exposição
Formação

185-Reuniões
para
aconselhament
o sobre o que
seguir
no
ensino superior

Aumentar
o
sucesso
académico.
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.
Promover um ambiente de
cordialidade e as boas
regras de conduta.

Alunos

Formação

184-Reuniões
para
aconselhament
o sobre o que
seguir
no
ensino
secundário
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Associação de
estudantes

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.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Promover
a
formação
integral dos alunos.

Articulação
Escola / Família /
Comunidade

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

Associação de
estudantes

50

31-01-2020 a 31-03-2020

3€

Multiúsos
Auditório
Fotocópias

0€

5€

Multiúsos

0€

0€

Escola secundária da lixa

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

20€

Escola secundária da lixa

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Multiúsos
Fotocópias

200

Escola

Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Diminuir/prevenir o
abandono escolar.
Valorizar socialmente a
escola.
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.

70

22-11-2019 a 20-12-2019

Associação de
estudantes

Alunos

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

30-05-2020 a 15-06-2020

de

Sarau, Teatro e Exposição

188-Sarau
fim de ano

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade
Educação para
a cidadania

Alunos

Atividade Desportiva

187-Torneios
de videojogos

Aumentar o sucesso
académico.
Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
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.

Alunos, pais , funcionários e professores

Sarau

186-Sarau de
Natal

73
Plano Anual de Atividades 2019/2020

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Todos os alunos
da escola
G- Associação de
Estudantes

Associação de
estudantes

100

Multiúsos
Auditório
Fotocópias

0€

0€

Multiúsos
Auditório
Fotocópias

0€

0€

Escola secundária da lixa

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.

50

Escola

Associação de
estudantes

15-01-2020 a 20-03-2020

Todos os alunos
da escola
G- Associação de
Estudantes

Alunos

Articulação
Escola / Família /
Comunidade

15-01-2020 a 20-032020

Concurso

190-Torneios
de Matrecos,
"Sueca" e
Ténis de mesa

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.

Alunos

189-Torneio de
futsal

Atividade CDesportiva e Concurso

>>> Escola Secundária da Lixa
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Ensino Regular(CP- 12 de dezembro de 2019)

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.

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

Ciências Sociais e
Humanas
Expressões
e
Biblioteca
G-400, 600 e 620

Madalena
Silva

Estimativ
a de
participantes

Calendari
-zação

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Multiúsos
Fotocópias
Área
dos
alunos;
equipamento
multimédia.

100€/ 0€
por
aluno

100€

Local

Responsável

200

Escola Secundária da Lixa

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

PúblicoAlvo

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

30-01-2020 a 31-01-2020

Exposição e Efemérides

191-Dia
Internacional
em
Memória
das Vítimas do
Holocausto

Objetivos de acordo
com o PEA

T Comunidade escolar / 9º anos

Tipo de
atividade

Atividade
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Ensino Profissional(CP- 12 de dezembro de 2019)

Resultados
escolares
Organização
Gestão
Pedagógica

Matemática
Ciências
Experimentais
expressões
G- 500

e

e

Paulo Plácido

e

Estimativ
a de
participantes

Calendari
-zação

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Autocarros
Alojamento e
bilhetes
de
entradas nas
instituições

Em
sondage
m

Total

Local

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.
Valorizar o respeito pelo
património natural e cultural

Responsável

15

Galiza em Espanha e Melgaço em
Portugal

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

13-02-2020 a 14-02-2020

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

PúblicoAlvo

Objetivos de acordo
com o PEA

Alunos do curso de Multimédia

192- Visita a
Santiago
de
Compostela e
Vigo
em
Espanha
e
Melgaço
em
Portugal

Visita de estudo

Tipo de
atividade

Atividade
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Ensino Regular(CP- 23 de janeiro de 2020)

Matemática e
Ciências
experimentais
G-520

Maria
José
Quintela

Aumentar
o
sucesso
académico.
Melhorar os resultados da
avaliação interna e externa.
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.

Resultados
escolares
Educação para
a cidadania

Ciências Sociais e
Humanas
G-300 e 410

Maria
Madureira

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Autocarros
Fotocópias

1980€/
15€ por
aluno

0€

Autocarros

500€/
15€ por
aluno

0€

Local

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

Calendari
-zação

130

Vila do Conde

Aumentar o sucesso
académico.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
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.

Estimativ
a de
participantes

11-02-2020 a 13-02-2020

Responsável
PúblicoAlvo

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

70

Porto

Visita de estudo e Teatro

194- Visita de
Estudo
ao
Teatro
e
Serralves

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

11-02-2020

Visita de estudo

193- Visita ao
Centro Ciência
Viva- Vila do
Conde

Objetivos de acordo
com o PEA

Alunos do décimo ano (turmas A, B, C) Alunos do 8º ano

Tipo de
atividade

Atividade
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Articulação
Escola / Família
/ Comunidade
Educação para
a cidadania

Línguas
Ciências Sociais e
Humanas
Expressões
G- 230, 290, 300 e
420

Ivo Rodrigues

tintas, papel,
pincéis...

0€

0€

Multiúsos
Fotocópias

50€/
0,5€ por
aluno

50€

Escola Básica da Lixa/ JI Lixa...

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.
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.

75

150

Multiusos da Escola Secundária da Lixa

Maria Amélia
Ferreira
Machado

13-09-2019 a 31-08-2021

Pré-escolar e 1º
ciclo
G-100 e 110

Uma turma do pré escolar; uma turma do 1.º ano e
uma turma do 2.º ano.

Organização e
Gestão
Pedagógica
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

14-01-2020 a 23-04-2020

Jornadas

196- I Jornadas
da "Cidadania
Lixada"

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.
Promover a formação
integral dos alunos.

Alunos do 8.º ano e pais e encarregados de educação

195Laboratório de
Educação
Artística

Ateliers, Oficinas de Capacitação de docentes e
Seminários

>>> Escola Secundária da Lixa
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Educação para
a cidadania

Expressões
G-910

Rosa Cristina
Costa

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.

Resultados
escolares
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Direção e
Município
de
Felgueiras
no
âmbito do plano
integrado
e
inovador
de
combate
ao
insucesso escolar
do
Tâmega
e
Sousa(PIICIE) em
parceria com o
Agrupamento de
Escolas da LixaFelgueiras;

Município de
Felgueiras no
âmbito
do
plano
integrado
e
inovador
de
combate
ao
insucesso
escolar
do
Tâmega
e
Sousa(PIICIE
)/
Interlocutora
entre
o
Agrupamento
e o Município
(Psicóloga
Alexandra
Freitas)

Nenhum

0€

0€

Autocarros

0€

0€

Autocarro
disponibilizado
pelo Município
de Felgueiras

0€

0€

Praça dos Carvalhinhos, Lixa

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.
Valorizar o respeito pelo
património natural e cultural

46

30

Fundação Serralves - Porto

Jorge Almeida

29-01-2020 e 30-01-2020

1.º Ciclo, Ciências
Sociais
e
Humanas,
Direção
e
Cidadania
G- 110 e 420

22

Escola secundária de Felgueiras

Orientação vocacional e profissional

199SagazPrograma de
mentoring

Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

24-03-2020

Visita de estudo

198- Visita de
Estudos
a
Serralves

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.

05-02-2020

Visita de estudo e Exposição

197- Creactivity

alunos do 11º anos de escolaridade(ensino Alunos que beneficiam das medidas Alunos da turma CEL 6, do 8.º H e
Adicionais
todas as turma do CES
regular e profissional)

>>> Escola Secundária da Lixa
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Resultados
escolares
Articulação
Escola / Família
/ Comunidade

Direção
e
Município
de
Felgueiras
no
âmbito do plano
integrado
e
inovador
de
combate
ao
insucesso escolar
do
Tâmega
e
Sousa(PIICIE) em
parceria com o
Agrupamento de
Escolas da LixaFelgueiras;

Município de
Felgueiras e
CIM no âmbito
do
plano
integrado
e
inovador
de
combate
ao
insucesso
escolar
do
Tâmega
e
Sousa(PIICIE
)/
Interlocutora
entre
o
Agrupamento
e o Município
(Psicóloga
Alexandra
Freitas)

Entre 60 a
100

30-03-2020 a 03-04-2020

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.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.

Alunos do 9º ano de escolaridade.

Orientação vocacional e profissional

200- " Aprendiz
por
um
dia"integrada
no Orienta-te e
segue (DICAS)

Contexto real de trabalho- tecido empresarial e
institucional

>>> Escola Secundária da Lixa
Autocarros

0€

0€

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Laboratório de
Multimédia

0€

0€

Ensino Profissional(CP- 23 de janeiro de 2020)

Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Diminuir/prevenir
o
abandono escolar.
Projetar a imagem do
Agrupamento como uma
referência a nível local e
regional.
Promover
a
formação
integral dos alunos.

Resultados
escolares
Educação para
a cidadania

Expressões

Paulo Plácido

Estimativ
a de
participantes

Calendari
-zação
Local

Responsável

15

Escola Secundária da Lixa

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

06-01-2020 a 17-02-2020

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

PúblicoAlvo

Objetivos de acordo
com o PEA

Alunos do curso de Multimédia

201- Oficinas
Cinema
de
Animação

Oficina/workshop de 20 horas com o
Mestre Abi Feijó

Tipo de
atividade

Atividade
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Aumentar
o
sucesso
académico.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Diminuir/prevenir
o
abandono escolar.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Promover
a
formação
integral dos alunos.

Resultados
escolares
Educação para
a cidadania

Matemática
Ciências
experimentais
G- 520

e

Elisabete
Machado

Aumentar
o
sucesso
académico.
Diminuir/prevenir
o
abandono escolar.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Promover
a
formação
integral dos alunos.
Sensibilizar
para
a
importância da adoção de
hábitos de vida saudável

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

Ciências Sociais e
Humanas
Matemática
e
Ciências
experimentais
G- 410 e 520

Manuela
Kellen

Bombeiros

Elisabete
Machado

19

19

24-01-2020
18

Lara Nossa Sra. das Vitórias- Lixa Lar Nossa Senhora das Vitórias Corporação dos
Voluntários da Lixa
– Lixa

e

07-02-2020

Matemática
Ciências
experimentais
G-520

10-03-2020 a 19-05-2020

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

Alunos do Curso
Auxiliar de Saúde

Aumentar
o
sucesso
académico.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Diminuir/prevenir
o
abandono escolar.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Promover
a
formação
integral dos alunos.

alunos do 10º Ano , turma E

204- Qualidade
de Vida da
Pessoa IdosaPatrimónio
Imaterial"

Formação e Saídas de Campo

203- Sessão de
esclareciment
o
sobre
Atividade
Profissional do
Técnico/a
Auxiliar
de
Saúde

Visita de estudo

Visita de estudo

202-Visita
à
Corporação de
Bombeiros
Voluntários da
Lixa

Técnico/a Alunos do Curso Profissional
Técnico/a Auxiliar de Saúde
10ºAno

>>> Escola Secundária da Lixa
Nenhum

0€

0€

Nenhum

0€

0€

Fotocópias

30€/ 1€
por
aluno

20 €
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Ensino Regular(CP- 12 de fevereiro de 2020)

Ciências Sociais
e Humanas
G- 410

Hermínia Dias
Alves Abreu

Aumentar
o
sucesso
académico.
Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
Consolidar a boa relação
existente
entre
escola/comunidade
envolvente.
Promover
a
formação
integral dos alunos.

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

Direção
Serviço
de
Psicologia
e
Orientação;
Coordenadora dos
Diretores
de
Turma do terceiro
ciclo, diretores de
turma do 9ºano

Alexandra
Freitas

Recursos

Orçamento

Custos
para o
Agrupamento

Nenhum

0€

0€

Sala

0€

0€

Local

Resultados
escolares
Educação para
a cidadania

Calendari
-zação

47

17-03-2020

Universidade Lusíada - Porto

Aumentar o sucesso
académico.
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.
Promover a formação
integral dos alunos.

Estimativ
a de
participantes

165

Escola secundária da Lixa

Responsável
PúblicoAlvo

Departamentos,
Grupos ou
entidades
envolvidos

27-04-2020 a 22-05-2020

Palestras interativas

206"
À
Conversa com
Profissionais"

Domínios de
ação
/intervenção
estratégica

Turmas 12.ºB e C

Visita de Estudo

205- Visita de
estudo à
Universidade
Lusíada Open Day

Objetivos de acordo
com o PEA

Alunos do 9º ano

Tipo de
atividade

Atividade
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Alexandra
Freitas

Aumentar
o
sucesso
académico.
Promover a igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar.
Preparar os jovens para a
vida ativa.
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.

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

Direção
Spo,
Direção,
Coordenadora dos
diretores de turma
dos
cursos
científicoHumanísticos;

Alexandra
Freitas

165

Auditório

0€

0€

Auditório

0€

0€

Escola secundária da Lixa

Direção
SPO;
Direção;
Coordenadora dos
Diretores de turma
do
3º
ciclo;
Coordenador dos
cursos
Profissionais

14-05-2020

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

170

Escola secundária da Lixa

Palestras

208- Palestras:
"Ensino
Superior"

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.
Desenvolver nos alunos os
seus interesses e aptidões,
a
capacidade
de
formulação de juízos de
valor e a sua criatividade.

08-05-2020

Palestra

207- Palestra
"10º ano - Nova
Etapa"

alunos do 11º e 12º anos dos cursos Encarregados de Educação dos alunos do 9º ano
científico-humanísticos

>>> Escola Secundária da Lixa
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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.
Promover um ambiente de
cordialidade e as boas
regras de conduta.

Resultados
escolares
Educação para
a cidadania

Pré-escolar e 1º
Ciclo
G- 100 e 110

Maria
de
Fátima
Teixeira Vaz
Fonseca

88 alunos, 6
professoras,
2
assistentes
operacionai
s,
4
representan
tes
da
Associação
de Pais

Sala
Fotocópias
recinto coberto
na entrada da
EB de Santão

44€/
0,50 €
por
aluno

0€

Autocarros
Fotocópias

285€/ 5€
por
aluno

0€

EB de Santão

Manuela
Sousa

58 alunos e
7 adultos
Casa das Artes em Felgueiras

1º
Ciclo
e
Associação
de
Pais
e
Encarregados de
Educação
G-110

27-03-2020

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

10-03-2020

Teatro

210- Musical
"O
Capuchinho
Vermelho"

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.
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.
Promover um ambiente de
cordialidade e as boas
regras de conduta.

Crianças e alunos da EB1 de Pinheiro Alunos do 1.º Ciclo

Feira

209- Feira das
plantas

*As atividades são financiadas pelo projeto “Ciência Viva”.
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