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INTRODUÇÃO 

 

As mudanças dos últimos anos colocam o enfoque na concretização do Projeto Educativo, com especial ênfase 
no ensino e nas aprendizagens nos resultados dessas aprendizagens, sem esquecer o desenvolvimento integral 
da pessoalidade dos alunos. 

As atividades a desenvolver na escola, que se pretendem centradas no aluno, devem ter em conta: 

1. A visão que temos para esta escola, uma escola de referência e excelência, com uma perspetiva 
cosmopolita do saber e da sua transmissão; 

2. As finalidades do Projeto Educativo (PE): 

 Criar uma comunidade educativa que se oriente para o crescimento intelectual, afetivo e social 
dos seus membros;  

 Favorecer o desenvolvimento da autonomia pessoal, alicerçada numa consciência crítica dos 
interesses e valores e no conhecimento das capacidades e aptidões próprias, dentro de princípios 
de liberdade, responsabilidade e solidariedade;  

 Promover o sentido crítico dos fenómenos e a capacidade de análise e de conceção de soluções 
alternativas para os problemas da realidade envolvente;  

 Contribuir para o desenvolvimento total da pessoa – mente e corpo, inteligência e sensibilidade, 
sentido estético, de espiritualidade e de responsabilidade pessoal;  

 Criar relações francas dentro da escola e entre a sociedade e a escola;  

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida escolar;  

 Formar as pessoas a nível científico, tecnológico, pedagógico e cívico;  

 Dotar a escola de condições que lhe permitam enfrentar as mudanças, cada vez maiores, do 
universo escolar e profissional;  

 Promover a igualdade de oportunidades de sucesso educativo/escolar através de medidas que 
contribuam para compensar desigualdades e resolver dificuldades específicas de aprendizagem;  

 Promover o despiste e a orientação vocacional;  

 Incutir o desejo de uma educação que não acaba com a escolarização, mas prossegue ao longo 
de toda a vida, proporcionando aos indivíduos o conhecimento do mundo que os rodeia para que 
se comportem, nele, como sujeitos responsáveis e justos;  

 Dotar a escola de recursos humanos e materiais adequados ao desempenho das diferentes 
funções;  

 Institucionalizar uma segunda oportunidade de sucesso educativo, diversificando o currículo.  
 

3.  As áreas de atuação do PE: 

 Processo de Ensino Aprendizagem 

 Resultados Escolares 

 Apoios Educativos e Orientação Escolar 

 Atividades e Projetos de Enriquecimento e Complemento Curricular 

 Formação do Pessoal Docente e Não Docente 

 Organização e Gestão Escolar 

 Relação Escola /Comunidade 
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De acordo com as diretivas do Projeto Educativo, pretende-se que as atividades propostas se articulem quer 
com as finalidades previstas, quer com as áreas de atuação aí apontadas.  

O Plano Anual de Atividades deverá ser entendido como um documento base, orientador de ações, em 
constante atualização e aberto a sugestões, requerendo, por isso, atitudes de colaboração, cooperação e 
compromisso, bem como o envolvimento efetivo de toda a Comunidade Educativa. Assim sendo, numa escola 
com o dinamismo da E.S. Domingos Rebelo, o PAA nunca está totalmente elaborado no início do ano letivo e 
poderão, sempre que necessário, verificar-se reajustamentos pontuais justificados por alterações contextuais. 
Há que dar espaço às inúmeras atividades que vão surgindo ao longo do ano, algumas completamente 
imprevistas e outras para as quais surgiu a oportunidade de realização. As atividades não previstas devem ser 
apresentadas ao Conselho Executivo (CE) e, caso seja oportuno, são ainda submetidas à aprovação do 
Conselho Pedagógico (CP). 

Das alterações, introduções e reformulações que o PAA venha a sofrer será dado conhecimento à Assembleia 
de Escola, sempre que esta se reúna ordinariamente. 

Aprovado o PAA em termos gerais, a concretização de cada atividade depende de uma rigorosa e atempada 
planificação. A planificação de cada deve mencionar os seus objetivos específicos, os conteúdos programáticos 
que concretiza, o público-alvo, os dinamizadores, a calendarização e, posteriormente, a avaliação, que será 
entregue no CE. 

Todas as iniciativas constantes do Plano Anual de Atividades, encaradas como formas de concretização do 
Projeto Educativo, devem ser avaliadas essencialmente pelos Departamentos e Organismos de Coordenação 
responsáveis, que dela elaborarão documentos, que servirão de base à elaboração do relatório final a levar à 
Assembleia de Escola. 

 

 

O Conselho Executivo 
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QUADRO DE REFERÊNCIA DAS AREAS DE ATUAÇÃO, OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 



 

 

 

 

 

 

  

I. PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

A. Melhorar a qualidade do 
processo de ensino-
aprendizagem 

1) Gerir os conteúdos dos programas de forma a fomentar modelos e técnicas diversificadas de aprendizagem 

2) Promover a coordenação e articulação intra e interdepartamental a nível científico e de consolidação de processos 
pedagógicos, visando a melhoria dos resultados académicos 

II. RESULTADOS ESCOLARES 

A. Aumentar os índices de 
sucesso académico 
internos e externos 

1) Proporcionar aos alunos alternativas de formação e integração na vida ativa 

2) Promover percursos de educação e formação diversificados 

3) Fomentar mecanismos de avaliação como forma de melhorar o planeamento e gestão de atividades 

B. Reduzir os níveis de 
abandono escolar, o 
absentismo e as 
anulações de matrícula 

1) Monitorizar sistematicamente os resultados 

2) Prevenir comportamentos de indisciplina, promovendo hábitos cívicos e evitando comportamentos de risco 

3) Combater o abandono escolar 

4) Otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, quando se encontrem sem aulas, por motivo do seu horário ou de 
ausência imprevista ou de curta duração dos docentes 

III. APOIOS EDUCATIVOS E ORIENTAÇÃO ESCOLAR 

A. Promover uma política 
ativa de inclusão 
socioescolar 

1) Reforçar o papel dos apoios educativos 

2) Reforçar o papel dos Serviços de Psicologia e Orientação 

IV. ATIVIDADES E PROJETOS DE ENRIQUECIMENTO E COMPLEMENTO CURRICULAR 

A. Elaborar um Plano Anual 
de Atividades com uma 
oferta diversificada de 
atividade e projetos de 
complemento e 
enriquecimento 
curricular 

1) Sublinhar as vertentes ecológica, científica, tecnológica, novas tecnologias, profissional e cívica da formação 

2) Desenvolver o gosto pelas atividades culturais, desportivas, lúdicas e recreativas 

3) Promover a participação na vida cívica da comunidade educativa de modo livre, solidário e crítico 

4) Promover o desenvolvimento integral dos membros da comunidade educativa enquanto pessoas 

5) Sensibilizar para a intervenção na vida política 

6) Promover o gosto pela cultura física na comunidade escolar 

V. FORMAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 

A. Promover uma formação 
adequada e ajustada às 
necessidades 
organizacionais e 
profissionais 

1) Proporcionar ao pessoal docente atualização em áreas fundamentais da sua atividade 

2) Proporcionar ao pessoal docente formação com vista à generalização das TIC enquanto estratégia de ensino-
aprendizagem 

VI. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 

A. Promover uma gestão 
descentralizada, 
participada e flexível 

1) Desenvolver a articulação entre os diferentes documentos estratégicos: PEE, PCE, RI, PAA e PCT 

2) Motivar e implicar os membros da comunidade educativa na resolução de problemas 

3) Fomentar o diálogo e o espírito de equipa na e da comunidade educativa 

B. Gestão dos recursos 
materiais 

1) Dotar a escola de condições físicas e materiais necessárias ao desenvolvimento das atividades educativas, de acordo 
com as exigências dos currículos nacional e regional 

2) Zelar pela manutenção dos espaços e equipamentos existentes, garantindo condições de boa funcionalidade 

3) Promover a criação do Museu da Escola 

VII. RELAÇÃO ESCOLA/COMUNIDADE 

A. Intensificar as relações 
com o Meio 

1) Aprofundar a ligação escola/meio de forma a potenciar a escola como lugar de formação de cidadãos ativamente 
empenhados na promoção da comunidade educativa, nos aspetos social, cultural e económico 

B. Aumentar a participação 
dos Pais e encarregados 
de educação na vida da 
escola e no processo 
educativo 

1) Promover a interligação dinâmica entre a escola e a comunidade educativa de modo a contribuir para a formação dos 
alunos 



Escola Secundária Domingos Rebelo   
Aprender e Ensinar 
Plano Anual de Atividades 2013-2014 

 6 



SIGLAS: 

  
BE/CRE – Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos  
CE – Conselho Executivo  
CMPD – Câmara Municipal de Ponta Delgada  
CPCJ  - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  
DT – Diretores de Turma  
EE – Encarregados de Educação  
EO – Eixos e Objetivos (do Projeto Educativo)  
ERN – Ensino Recorrente Noturno  
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< Conselho Executivo> 

AOE Atividades / Objetivos Calendarização Organização Destinatários 

I.A.2) 
VI.A.1) 
VI.A.2) 
VI.A.3) 

Reuniões CE- Coordenadores DT e DT 

 Preparação das reuniões do início do ano 
letivo e com os EE 

 Preparação das reuniões do final do período 

 Resolução de questões relacionadas com as 
direções de turma/alunos 

Ao longo do ano 
letivo 

CE e Coordenadores 
de DT (Professores 
Elisabete Negalha e 
Conceição Vilaça) e 
DT 

Coordenadores de 
DT, DT e EE 

I.A.1) 
I.A.3) 
I.B.1) 

III.A.1) 
III.A.2) 
VI.A.1) 
VI.A.3) 

Reuniões de Avaliação – 1º /2º /3º períodos 

 Organização das atividades em cada momento 
de avaliação 

 Análise as propostas resultantes das reuniões 

 Criação de condições para implementação das 
propostas dos conselhos de turma 

CE 
 

Pessoal Docente 
Alunos 

II.B.4) 
III.A.1) 
III.A.2) 
VI.A.1) 

Coordenação dos Apoios Educativos 

 Utilização das horas supervenientes dos 
professores para o apoio direto aos alunos 

 Fornecimento aos alunos de uma ferramenta 
indispensável para a superação das suas 
dificuldades de aprendizagem 

Professores e 
Alunos 

IV.A.1) 
IV.A.2) 
VII.A.1) 

Coordenação das Vistas de Estudo 

 Elaboração grelha anual das Visitas de Estudo 

 Análise das planificações das visitas de estudo 
da ESDR 

 Promoção do contacto com a CMPD para 
cedência de transporte camarário para as 
visitas de estudo 

 Contacto com os responsáveis das visitas 

 

IV.A.3) 
VI.A.2) 
VI.A.3) 

Reuniões com a Associação de Estudantes e com a 
representante dos Delegados de Turma 

 Melhoramento do grau de participação dos 
alunos nas diferentes atividades/projetos da 
escola 

 Prevenção de possíveis situações 
problemáticas 

Ao longo do ano 
letivo 

Associação de 
estudantes e 
Representante dos 
Delegados de 
Turma 

 

Comissão de exames 

 Organização da época especial de exames a 
nível de escola - equivalentes a nacionais e 
exames de equivalência à frequência 

 Preparação da época de exames nacionais e a 
nível de escola do final do ano letivo 

Final do Ano letivo 
Equipa de 
Secretariado de 
Exames 

II.B.4) 
VI.B.1) 

Comissão de Horários 

 Organização dos horários das 
turmas/professores de acordo com critérios 
definidos em CP 

agosto e setembro 
de 2013 

Comissão de 
Horários 

 

Comissão de Matrículas 

 Designação dos elementos responsáveis pelas 
matrículas 

 Definição das regras a cumprir no ato da 
matrícula 

Final do Ano Letivo CE 
Comissão de 
Matrículas 
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Comissão de Constituição de Turmas 

 Designação dos elementos responsáveis pela 
constituição de turmas 

 Cumprimento das regras estabelecidas em CP 

Final do Ano Letivo  
Comissão de 
Constituição de 
Turmas 

VI.A.2) 
VI.A.3) 

Equipa de Autoavaliação da ESDR 

 Definição dos Planos de Melhoria no âmbito 
de: Política e Estratégia 

 Gestão de Pessoas 

 Parcerias e Recursos 

 Análise dos Resultados 

 Lideranças 

 Definição do Plano de Ação 

Ao longo do ano 
letivo 

CE / Equipa de 
Autoavaliação da 
ESDR  

Comunidade 
Educativa 

II.A.1) 
II.A.2) 

VII.A.1) 

Divulgação da Oferta Formativa 

 Divulgação dos cursos científico-humanísticos, 
cursos profissionais e de PROFIJ III, 
ministrados nesta escola. 

Final do Ano Letivo 
CE/ Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 

Comunidade Escolar 
e Escolas do 3º 
Ciclo 

I.A.1) 
I.A.2) 

VI.B.1) 

Uso da plataforma Moodle para gestão interna, 
simplificação do sistema de convocatórias e informações, 
disponibilização de documentos e gestão de conteúdos. 

Ao longo do ano 
letivo 

CE e Coordenadores  

Comunidade escolar 

VI.B.1) 
Uso da plataforma Moodle como instrumento de apoio a 
alunos com Exame Nacional 

CE e professores 
das diversas 
disciplinas 

II.A.3) Coordenação dos Testes Intermédios CE 

IV.A.6) 
Promoção da atividade física – Ginástica de 
manutenção destinada ao pessoal docente e não 
docente 

Professora Patrícia 
Costa 

Pessoal docente e 
não docente 

VI.B.1) 
VI.B.2) 

Acompanhamento das obras de construção do bloco 
das oficinas e de requalificação do bloco sul. 

CE 

 

Renovação do parque informático e multimédia  

Equipamento das novas áreas da Escola 2º Período  

VII.A.1) 
VII.B.1) 

Promoção e colaboração com candidaturas a projetos 
Ao longo do ano 

letivo 
 

Promoção do MEOKANAL 
Ao longo do ano 

letivo 
CE e Professora 
Rosa Veiga 

Comunidade 

II.B.2) Criação da sala de Encaminhamento Disciplinar 
Ao longo do ano 

letivo 
CE 

Alunos do ensino 
básico 

IV.A.2) 
VII.A.1) 
VII.B.1) 

Dia da Escola 

 Institucionalização do Dia da Escola e do seu 
Patrono 

 Atribuição dos Prémios de Mérito Académico e 
Cívico 

3 de dezembro 

 

Comunidade  
Educativa e EE 

VI.A.3) 

Jantares de Convívio (Pessoal Docente e Não 
Docente) 

 Promoção do convívio entre os elementos da 
comunidade escola 

Ao longo do ano 
letivo 

Pessoal docente e 
não docente 
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< Serviços de Psicologia e Orientação> 

AOE* 
Atividades 
Objetivos 

Calendarização Responsáveis Destinatários 

II.A.1) 
II.A.2) 

 Realizar um programa de orientação escolar e 
profissional a alunos do 9º ano e secundário, 
com a seguinte metodologia: 

 Conhecimento de si, através da realização 
de provas psicológicas, de modo a avaliar 
os interesses profissionais e aptidões; 

 Exploração da carreira; 

 Informação escolar e profissional; 

 Entrevista individual e/ou em pequeno 
grupo com a psicóloga; 

 Preparação para a vida ativa, nos casos 
em que não se preveja a continuidade no 
ensino. 

 Colaborar na divulgação dos cursos 
científico-humanísticos e cursos 
profissionais, ministrados nesta escola. 

2º e 3º Períodos SPO Alunos do 9º ano 

II.A.1) 
II.A.2) 

 Organização da “Semana das Profissões” 
(entrevistas pelos alunos aos profissionais 
convidados)  

31 de março a 4 
de abril 

SPO Alunos do 9º ano 

II.A.1) 
II.A.2) 

 Documentação sobre guia das profissões; 
 Documentação sobre o acesso ao ensino 

superior (médias de acesso, exames nacionais, 
cursos do ensino superior); 

 Documentação sobre a oferta formativa (cursos 
profissionais, cursos de Profij); 

 Reorientar vocacionalmente alunos que revelem 
inadaptação ao percurso escolar. 

Ano letivo 
2012/13 

SPO 
Alunos do 9º ano e 
ensino secundário 

II.A.3) 

 Avaliação Psicológica através da aplicação de 
baterias de testes adequadas a cada caso 
específico. 

 Apoio psicológico e acompanhamento 
individualizado a alunos com problemas 
familiares, sócio-emocionais, de comportamento, 
de relacionamento e psicopatologias específicas. 

 Colaborar com o Núcleo de Educação Especial 
ao nível do despiste, avaliação e 
acompanhamento de alunos com Necessidades 
Educativas Especiais (NEE). 

 Reuniões periódicas com o Núcleo de Educação 
Especial. 

Ano letivo 
2012/13 

SPO Alunos da ESDR 
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II.A.3) 

 Desenvolvimento de hábitos e métodos de 
estudo 

 Desenvolvimento de programas de 
competências cognitivas. 

 Desenvolvimento de programas de aumento da 
reflexividade. 

 Participar na planificação de planos de 
prevenção do insucesso/abandono escolar. 

 Participar nas reuniões de Conselhos de Turma, 
no sentido de contribuir para o esclarecimento e 
solução de problemas relativos a alunos com 
NEE. 

 Participar na seleção de alunos que frequentam 
o ensino profissional 

 Colaboração na constituição de turmas 

Ano letivo 
2012/13 

SPO Alunos da ESDR 

VII.B.1 
Sessões de esclarecimento a encarregados de 
educação acerca da oferta educativa e formativa 
para o ensino secundário  

18 fevereiro e 3º 
Período 

SPO 
EE de alunos do 9º 
ano 

VII.B.1 
Apoio de natureza psicopedagógica a professores, 
pais e encarregados de educação. 

Ano letivo 
2012/13 

SPO Professores, EE 

VII.A.1 

Articulação com outras entidades, nomeadamente, 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, 
Tribunal de Menores, Instituto de Ação Social, 
Centro de Emprego e Centro de Terapia Familiar 

Ano letivo 
2012/13 

SPO Comunidade 

 (…)    
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< Equipa da BE/CRE> 

AOE* 
Atividades 
Objetivos 

Calendarização Responsáveis Destinatários 

 

Dar a conhecer o regulamento interno da 

biblioteca: 

 Divulgação do regulamento interno da 

biblioteca 

1º período Equipa BE/CRE Comunidade 

educativa 

 

Criar o guião do utilizador da biblioteca: 

 Fazer o levantamento de todos os 

recursos existentes e da ordem com que 

aparecem na biblioteca, de modo a 

orientar os leitores e utilizadores. 

1º período Luís Castro/Ana 

Isabel Serpa 

Comunidade 

educativa 

 

Depurar o catálogo online, de modo a poder 

divulgá-lo a toda a comunidade educativa. 

1º período Ana Isabel Botelho 

Isaura Pereira 

Dois 

professores da 

equipa de 

catalogação  

 

Elaborar o perfil da assistente de documentação 

e informação e apresentá-lo ao Conselho 

Executivo, de modo a que seja posto em prática: 

 Elaboração do perfil da assistente de 

documentação e informação 

1º período Ana Isabel Serpa  

IV.A.2) 

Ensinar aos alunos dos 7º e 10º anos como se 

organiza uma biblioteca escolar: 

Aulas abertas na biblioteca 

1º período; 2º 

período 

Ana Isabel Serpa Alunos do 7º e 

10º anos 

VI.B.1) 

Atualizar o fundo documental: 

 Aquisição de acervo em vários suportes; 

 Estabelecimento de contactos com 

outras instituições, com vista a solicitar 

apoios e a estabelecer protocolos 

Ao longo do ano 

escolar 

Ana Isabel Serpa 

 

Professores e 

alunos 

VI.B.1) 

Proceder à desinfestação da sala de leitura e do 

depósito da biblioteca: 

 Conservação dos livros 

1º/2º período Conselho 

Executivo 

 

 

VI.B.1) 

Preservar livros gastos ou envelhecidos: 

 Conservação dos livros 

Ao longo do ano 

escolar 

Diana Benjamin 

Gabriela Berquó 

d’Aguiar 

Ana Lucas 

Sérgio Silva 

Georgina Nunes 

Lina Luciano 
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VI.B.1) 

Solicitar aos Serviços Gráficos da Escola 

Secundária Antero de Quental apoio ao nível da 

encadernação de livros: 

 Métodos de encadernação 

9 de outubro de 

2013 

Diana Benjamin 

Gabriela Berquó d’ 

Aguiar 

Ana Lucas 

Sérgio Silva 

 Georgina Nunes 

Lina Luciano 

D. Filomena Melo  

D. Odete Medeiros 

 

VII.A.1) 

Divulgar as atividades realizadas pela biblioteca 

no google sites: 

 Criação de conteúdos, divulgação de 

fotografias e de pequenos vídeos 

Ao longo do ano 

escolar 

Ana Isabel Serpa 

Vera Máximo 

Comunidade 

educativa 

 

Divulgar a documentação recebida pela 

biblioteca: 

 Atualização de informação em expositor 

Ao longo do ano 

escolar 

Ana Isabel Serpa 

Rui Mendonça 

Comunidade 

educativa 

 

Agilizar, a título temporário, novas formas de 

requisição domiciliária: 

 Elaborar grelhas de excel para os 

diversos tipos de requisição 

1º período Rosa Veiga 

Paula Cabral 

Professores e 

alunos 

V.A.1) 
V.A.2) 

Prestar auxílio à funcionária, tendo por objetivo a 

utilização das grelhas de excel para empréstimo 

domiciliário: 

 Sessões formativas 

1º período Paula Cabral D. Filomena 

Melo/ D. Odete 

Medeiros 

V.A.1) 

Dar formação a professores que integram a 

equipa de catalogação: 

 Fazer pequenas sessões formativas 

Ao longo do ano 

escolar 

Mário Félix 

Luís Gonçalves 

Professores 

VI.B.2) 

Fazer a catalogação da biblioteca no biblionet: 

 Catalogação do fundo documental com 

o Biblionet 

Ao longo do ano 

escolar 

Mário Félix 

Luís Castro 

Ana Isabel Botelho 

Isaura Pereira, 

Paula Cabral 

 Manuela Macedo 

Hugo Santos 

Adélia Rodrigues 

Lénia Tavares 

Professores e 

alunos 
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IV.A.2) 

Desenvolver hábitos e gostos de leitura nos 

alunos: 

 Plano promocional de leitura 

interdepartamental –“Ciência e Literatura 

– à descoberta de…” 

Ao longo do ano 

escolar 

Ana Isabel Serpa 

Luís Miúdo e Luís 

Castro (prof. do 

Departamento de 

Ciências 

Humanas) 

Isaura Pereira, Ana 

Isabel Serpa, 

Márcia Pereira, 

Madalena Oliveira 

(professoras do 

Departamento de 

Línguas 

Românicas) 

Ana Isabel Botelho, 

Paula Cabral 

(professoras do 

Departamento de 

Ciências 

Experimentais) 

Vera Máximo 

(professora do 

Departamento de 

Matemática e 

Expressões) 

Margarida Maia e 

Ana Isabel 

Nascimento 

(professoras do 

Departamento de 

Línguas 

Românicas) 

Alunos  

IV.A.2) 

Promover a leitura da obra do escritor João 

Pedro Porto: 

 PPL – em parceria com um professor de 

Filosofia e com o próprio escritor 

2º período Ana Isabel Serpa… Alunos do 

Secundário 

IV.A.2) 

Divulgar a vida e a obra do patrono da escola: 

 Dinamização do núcleo documental 

sobre Domingos Rebelo; organização e 

gestão do Núcleo;  

 Exposições temáticas sobre a obra de 

Domingos Rebelo 

 

Ao longo do ano 

escolar 

Vera Máximo; Ana 

Isabel Serpa 

Alunos e 

professores 
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Celebrar o dia da Escola e do seu patrono, 

Domingos Rebelo: 

 Exposição na biblioteca –“Domingos 

Rebêlo: evidências da etnografia 

regional” 

 Dinamização de ateliês sobre Domingos 

Rebêlo 

 

Dia 3 de dezembro 

de 2013 

 

Vera Máximo; Ana 

Isabel Serpa 

Alunos 

 

Festejar o Dia Mundial do Teatro – 27 de março 

de 2014 

Dia 27 de março de 

2014 

Ana Isabel Serpa 

Luís Castro 

Isaura Pereira 

Vera Máximo 

Atividade a 

desenvolver com 

outros 

departamentos, em 

particular com o 

Departamento de 

Línguas 

Românicas 

Alunos 

 (…)    
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< Equipa de Saúde Escolar> 

AOE* 
Atividades 
Objetivos 

Calendarização Responsáveis Destinatários 

IV.A.3) 
VII.A.1) 
IV.A.4) 

Implementação dos projetos de educação 

afetivo-sexual 

 Informação sobre as metodologias a 

adotar na implementação dos projetos 

das turmas. 

 

 Promover a concretização da educação 

afetivo-sexual e assegurar a respetiva 

orientação pedagógica. 

 Apoiar os docentes responsáveis pela 

implementação do programa de educação 

para a saúde em cada turma. 

2.ª semana de 

setembro 

 

Coordenadora da 

saúde escolar 

 

Todos os 

diretores de 

turma 

 

II.A.7) 

 

Projeto de Educação Afetivo-Sexual - 7.º Ano 

 Análise e discussão de imagens, textos e 

notícias. 

 Debates sobre os temas 

 Resolução de situações-problema 

 Participação em ações de sensibilização. 

 

 Conhecer e aceitar a sua individualidade 

como pessoa. 

 Gerir emoções. 

 Desenvolver competências pessoais e sociais 

nos jovens que permitam escolhas 

informadas e seguras no campo da 

sexualidade. 

 Adotar comportamentos assertivos. 

 Melhorar os relacionamentos afetivo-sexuais 

dos jovens. 

2.º Período 
Conselhos de 

turma 

Alunos do 7.º 

ano 
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II.A.7) 

 

Projeto de Educação Afetivo-Sexual - 8.º Ano 

 Análise e discussão de imagens, textos e 

notícias. 

 Debates sobre os temas. 

 Resolução de situações-problema. 

 Participação em ações de sensibilização. 

 

 Conhecer e aceitar a sua individualidade 

como pessoa. 

 Gerir emoções. 

 Desenvolver competências pessoais e sociais 

nos jovens que permitam escolhas 

informadas e seguras no campo da 

sexualidade. 

 Adotar comportamentos assertivos. 

 Melhorar os relacionamentos afetivo-sexuais 

dos jovens. 

 Promover o respeito pela diferença entre as 

pessoas e pelas diferentes orientações 

sexuais. 

2.º Período 
Conselhos de 

turma 

Alunos do 8.º 

ano 
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II.A.7) 

 

Projeto de Educação Afetivo-Sexual - 9.º Ano 

 Trabalhos de grupo; 

 Debates; 

 Resolução das atividades presentes no 

programa 4D; 

 Participação em sessões de 

esclarecimento; 

 

 Compreender a fisiologia da reprodução 

humana. 

 Compreender a sexualidade como uma das 

componentes mais sensíveis da pessoa, no 

contexto de um projeto de vida que integre 

valores. 

 Conhecer os métodos contracetivos, métodos 

de utilização e acessibilidade. 

 Assumir atitudes de proteção do corpo, 

prevenindo a violência e o abuso físico e 

sexual e comportamentos sexuais de risco e 

violência nas relações amorosas. 

 Conhecer as causas e consequências da 

gravidez e maternidade na adolescência e da 

interrupção voluntária da gravidez. 

 Conhecer algumas infeções sexualmente 

transmissíveis, o seu modo de propagação e 

métodos de prevenção. 

 

1.º Período 
Conselhos de 

turma 

Alunos do 9.º 

ano 



Escola Secundária Domingos Rebelo   
Aprender e Ensinar 
Plano Anual de Atividades 2013-2014 

 18 

II.A.7) 

Projeto de Educação Afetivo-Sexual – 

Oportunidade 

 Análise e discussão de imagens, textos e 

notícias. 

 Debates sobre os temas 

 Resolução de situações-problema 

 Participação em ações de sensibilização. 

 

 Conhecer e aceitar a sua individualidade 

como pessoa. 

 Gerir emoções. 

 Desenvolver competências pessoais e sociais 

nos jovens que permitam escolhas 

informadas e seguras no campo da 

sexualidade. 

 Adotar comportamentos assertivos. 

Melhorar os relacionamentos afetivo-sexuais dos 

jovens. 

 

2.º Período 
Conselhos de 

turma 

Alunos do 

programa 

oportunidade 

II.A.7) 

 

Projeto de Educação Afetivo-Sexual Profij - 3.º 

ciclo 

 

 Análise e discussão de imagens, textos e 
notícias. 

 Debates sobre os temas. 

 Resolução de situações-problema. 

 Participação em ações de sensibilização. 
 

 Conhecer e aceitar a sua individualidade 

como pessoa. 

 Gerir emoções. 

 Desenvolver competências pessoais e sociais 

nos jovens que permitam escolhas 

informadas e seguras no campo da 

sexualidade. 

 Adotar comportamentos assertivos. 

 Melhorar os relacionamentos afetivo-sexuais 

dos jovens. 

 Promover o respeito pela diferença entre as 

pessoas e pelas diferentes orientações 

sexuais. 

2.º Período 
Conselhos de 

turma 

Alunos do Profij 

(8.º e 9.º anos) 
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II.A.7) 

 

Projeto de Educação Afetivo-Sexual - 10.º, 11.º 

e 12.º Anos 

 

 Análise e discussão de imagens, textos 

e notícias. 

 Debates sobre os temas 

 Resolução de situações-problema 

 Participação em ações de 

sensibilização. 

 

 Conhecer e aceitar a sua individualidade 

como pessoa. 

 Gerir emoções. 

 Desenvolver competências pessoais e sociais 

nos jovens que permitam escolhas 

informadas e seguras no campo da 

sexualidade. 

 Adotar comportamentos assertivos. 

 Melhorar os relacionamentos afetivo-sexuais 

dos jovens. 

 Prevenir comportamentos sexuais de risco e 

suas consequências, nomeadamente a 

gravidez precoce e as infeções sexualmente 

transmissíveis. 

 Conhecer o ciclo sexual feminino. 

 Conhecer algumas infeções sexualmente 

transmissíveis, o seu modo de propagação e 

métodos de prevenção. 

 Compreender as consequências físicas, 

psicológicas e sociais da maternidade e da 

paternidade de gravidez na adolescência e do 

aborto. 

2.º Período 
Conselhos de 

turma 

Alunos do 10.º , 

11.º e 12.º anos 
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IV.A.3) 
VII.A.1) 
IV.A.4) 

Projeto de Educação Afetivo-Sexual - Profij e 

Profissional - Secundário 

 Análise e discussão de imagens, textos 

e notícias. 

 Debates sobre os temas 

 Resolução de situações-problema 

 Participação em ações de 

sensibilização. 

 

 Conhecer e aceitar a sua individualidade 

como pessoa. 

 Gerir emoções. 

 Desenvolver competências pessoais e sociais 

nos jovens que permitam escolhas 

informadas e seguras no campo da 

sexualidade. 

 Adotar comportamentos assertivos. 

 Melhorar os relacionamentos afetivo-sexuais 

dos jovens. 

 Prevenir comportamentos sexuais de risco e 

suas consequências, nomeadamente a 

gravidez precoce e as infeções sexualmente 

transmissíveis. 

 Conhecer o ciclo sexual feminino. 

 Conhecer algumas infeções sexualmente 

transmissíveis, o seu modo de propagação e 

métodos de prevenção. 

 Compreender as consequências físicas, 

psicológicas e sociais da maternidade e da 

paternidade de gravidez na adolescência e do 

aborto. 

2.º Período 
Conselhos de 

turma 

Alunos do 10.º, 

11.º e 12.º anos 

IV.A.3) 
VII.A.1) 
IV.A.4) 

Divulgação do gabinete de apoio e promoção 

da saúde 

 

  Informação junto dos alunos sobre o 

funcionamento do gabinete.  

Mês de outubro 

 

EPSME 

 

Alunos de todos 
os níveis. 

 

IV.A.3) 
VII.A.1) 
IV.A.4) 

Organização de atividades extracurricular ou 

de enriquecimento do currículo 

 

 Dinamizar de atividades, na área da saúde, 

de acordo com o projeto curricular de escola e 

adequadas às necessidades dos alunos. 

 

Ao longo do ano 
EPSME 

 

Alunos de todos 
os níveis. 
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IV.A.4) 

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 

 Confeção de salada de fruta. 

 

 Desenvolver, na comunidade escolar, hábitos 

alimentares saudáveis. 

3ª semana de 

outubro 

EPSME 

Professores de 

cidadania 

Alunos do 3º 

ciclo 

IV.A.4) 

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 

 Ação de sensibilização – Prevenção da 

Obesidade. 

 

 Sensibilizar os jovens para as situações de 

pré-obesidade e obesidade. 

 Desenvolver, na comunidade escolar, hábitos 

alimentares saudáveis. 

3ª semana de 

outubro 

Dra. Cidália 

Ponte, dietista do 

HDES 

Alunos do 3º 

ciclo 

IV.A.4) 

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 

 Rastreios de hipo e hiperglicemias e 

hipertensão. 

 Determinação do Índice de Massa 

Corporal. 

  

 Desenvolver atitudes promotoras da saúde. 

 Desenvolver, na comunidade escolar, hábitos 

alimentares saudáveis. 

3ª semana de 

outubro 
ARRISCA 

Comunidade 

escolar 

IV.A.3) 
VII.A.1) 

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 

 Ação de sensibilização e esclarecimento 

para pais e Enc. de Educação sobre 

hábitos alimentares saudáveis. 

 

 Desenvolver, na comunidade, hábitos 

alimentares saudáveis. 

3ª semana de 

outubro 

Dra. Cidália 

Ponte, dietista do 

HDES 

Pais e 

encarregados 

de educação 

IV.A.3) 

Formação para alunos em primeiros socorros 
 
 Desenvolver competências na área de 

primeiros socorros. 

4ª semana de 
novembro 

Enfermeiros da 
Unidade de 

Saúde de S. José 

Algumas turmas 
do secundário 

IV.A.3) 

Formação para alunos em Suporte Básico de 
Vida 
 
 Desenvolver competências na área de 

Suporte Básico de Vida (SBV) 

 1ª semana de 
dezembro 

Enfermeiros da 
Unidade de 

Saúde de S. José 

Algumas turmas 
do secundário 

 
I.A.1) 

 
 

Elaboração de trabalhos de grupo sobre a 
temática da sexualidade. 
 
 Sensibilizar os alunos para a temática da 

sexualidade na adolescência. 

 
1º Período 

 
 

 
Professores de 

Cidadania 
 
 

 
Alunos do 3º 

ciclo 
 
 

I.A.1) 

Elaboração de trabalhos de grupo sobre a 
temática do consumo de álcool. 
 
 Sensibilizar os alunos para os malefícios do 

consumo de álcool. 

Mês de janeiro 
Professores de 

Cidadania 
Alunos do 3º 

ciclo 
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IV.A.4) 

Ação de sensibilização e esclarecimento para 
alunos do 3º ciclo e secundário “Violência no 
namoro”. 

 Sensibilizar os alunos para a temática da 
violência no namoro. 

4ª semana de 
fevereiro 

Maria José 
Raposo 

 
Alunos do 3º 

ciclo 
 
 

IV.A.3) 
 

Sensibilizar e alertar os alunos para os 
malefícios do tabaco. 
 
 Desenvolver competências na área da saúde. 

4ª semana de 

fevereiro 
Dr.ª Elisabete 

Cipriano 
Alunos do 3º 

Ciclo 

I.A.1) 

Visualização de filme, aplicação de inquérito e 

debate sobre a diferença de género, na aula de 

Cidadania. 

 

 Sensibilizar os alunos para a temática da 

diferença de género. 

1ª semana de março 

EPSME 

Coordenador dos 

Diretores de 

Turma 

Professores de 
Cidadania 

Alunos do 3º 
ciclo 

 
 

IV.A.4) 

Sessões de sensibilização sobre os malefícios 

do consumo de álcool dirigidas aos alunos do 

3º ciclo do ensino básico. 

 

 Sensibilizar os alunos para os malefícios do 

consumo de álcool. 

3ª semana de março ARRISCA 

 
 

Alunos do 3º 
ciclo 

 
 

IV.A.3) 
VII.A.1) 

Sessão de sensibilização sobre os malefícios 

do consumo de álcool dirigida aos pais e Enc. 

de Educação. 

 

 Sensibilizar os pais e encarregados de 

educação para os malefícios do consumo de 

álcool. 

3ª semana de março ARRISCA 
Pais e 

encarregados 
de educação 

IV.A.3) 
VII.A.1) 

 Ação de sensibilização e esclarecimento para 

pais e Enc. de Educação sobre sexualidade na 

adolescência. 

 

 Sensibilizar os pais e encarregados de 

educação para a temática da sexualidade na 

adolescência. 

3ª semana de março 
Enfermeira da 

Unidade de saúde 
de S. José 

Pais e 
encarregados 
de educação 

IV.A.4) 

Ação de sensibilização e esclarecimento para 

alunos do 3º ciclo e secundário “Prevenção 

contra infeções sexualmente transmissíveis”. 

 

 Sensibilizar os alunos para a temática da 

sexualidade na adolescência. 

3ª semana de março 
ARRISCA 

Mestre Alberto 
Duarte 

Alunos do 
Secundário 

 

IV.A.3) 
 

Formação para alunos em higiene pessoal 

 

 Dotar alunos com conhecimentos práticos na 

área da saúde. 

3ª semana de março 

EPSME 
Alunos do 4º ano 

da escola de 
Enfermagem 

Alunos de todos 
os níveis. 
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IV.A.3) 
 

Rastreio a nível da saúde oral 

 

 Dotar alunos com conhecimentos práticos na 

área da saúde oral. 

3ª semana de março CSPD 
Alunos de todos 

os níveis. 
 

IV.A.3) 
 

Ação de sensibilização sobre acupuntura 

 

 Dotar alunos com conhecimentos práticos na 

área da saúde - acupuntura. 

3ª semana de março Dr. Pedro 
Bradford 

Alunos de todos 
os níveis. 
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<Educação Cívica e Cidadania> 

AOE* 
Atividades 
Objetivos 

Calendarização Responsáveis Destinatários 

II.A.7) 

IV.A.3) 

IV.A.4) 

IV.A.5) 

Atividades extracurriculares ou de 

enriquecimento do currículo 

 

 Dinamizar de atividades, na área da 

educação cívica, de acordo com o projeto 

curricular de escola e adequadas às 

necessidades dos alunos. 

 Estabelecer parcerias com entidades da 

comunidade envolvente. 

 

Ao longo do ano 

Coordenadora e 

professores de 

Educação Cívica  

 

Alunos do 3.º 
ciclo 

 

II.A.7) 

IV.A.3) 

IV.A.4) 

IV.A.5) 

Atividades extracurriculares ou de 

enriquecimento do currículo 

 

 Dinamizar de atividades, na área da 

Cidadania, de acordo com o projeto curricular 

de escola e adequadas às necessidades dos 

alunos. 

 Estabelecer parcerias com entidades da 

comunidade envolvente. 

 

Ao longo do ano 

Coordenadoras e 

professores de 

Cidadania 

 

Alunos do 3.º 
ciclo 

 

II.A.7) 

IV.A.3) 

IV.A.4) 

IV.A.5) 

O APAV 4D – prevenção integrada em 

contexto escolar: 

 Atividade de sensibilização à 

comunidade envolvente. 

 

 Desenvolver um código de conduta para os 

alunos. 

 Apresentar à Escola e Comunidade o 

trabalho desenvolvido (alunos do 9.º ano) na 

prevenção de comportamentos de risco na 

vida dos adolescentes. 

 

3.º Período 

Coordenadora do 

4D e professores 

de Cidadania do 

9.º ano 

 

Alunos do 3.º 
ciclo 
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< Departamento de Línguas Românicas> 

AOE* 
Atividades 
Objetivos 

Calendarização Responsáveis Destinatários 

II.A.2) 
IV.A.2) 

 

«Top de la musique française» : concurso ao nível 
das turmas que consistirá na audição de músicas 
francesas após o que elegerão a de que mais 
gostaram. As mais votadas serão difundidas pela 
associação de estudantes. 

De 13 de outubro a 
28 de fevereiro 

Professores de 
francês 

Alunos do 
secundário 

IV.A.2) 
IV.A.4) 

«La chandeleure» (dia dos crepes). Dia 3 de fevereiro 
Professores de 

francês 
Comunidade 
educativa 

II.A.2) 
IV.A.2) 

Celebração do dia mundial do teatro : 
representação de uma peça de teatro por alunos do 
básico. 

Dia 27 de março 
Professores de 

português 

Alunos do 
básico e do 
secundário 

 (…)    
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< Departamento de Línguas Germânicas> 

AOE* 
Atividades 
Objetivos 

Calendarização Responsáveis Destinatários 

I.A.1) 
I.A.2) 

IV.A.1) 
IV.A.2) 
VI.A.3) 
VII.A.1) 

« Semana de Línguas » 

 Language Taster sessions – Sessões com 
falantes nativos de diferentes línguas, 
introduzindo os alunos a expressões de 
cada uma das línguas ; 

 Decoração do átrio da escola alusiva às 
diferentes línguas a explorar durante a 
semana ; 

 Refeições típicas dos países onde se 
falam   as diferentes línguas na cantina da 
escola; 

 Atividades de exploração dos placards 
decorativos do átrio . 

Semana de 20 a 
24 de janeiro 

Docentes do 
Departamento de 

Línguas 
Germânicas 

Alunos de Inglês 
e Alemão 
 
Comunidade 
educativa 

 (…)    
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< Departamento de Ciências Humanas> 

AOE 
Atividades 
Objetivos 

Calendarização Responsáveis Destinatários 

IV.A.1) 
VII.A.1) 

 Semana Missionária. 

(Descobrir o significado de Missão dentro da 

Igreja; Conhecer a atividade missionária da 

Igreja junto dos povos mais pobres; Conhecer a 

realidade social de alguns países do 3º mundo; 

Desenvolver o espírito de solidariedade para 

com os povos da missão) 

outubro de 2013  

 

Professores de 
EMRC 

Alunos inscritos 
nesta disciplina 

IV.A.1) 
VII.A.1) 

 Natal – Tempo de Partilhar.  
 Recolha de bens (brinquedos, vestuário, 

material escolar, alimentos, etc.) que serão 
entregues a famílias carenciadas designadas 
pelos alunos ou então ao Instituto de Apoio à 
Criança (IAC).  

 Desenvolver o espírito de solidariedade para 
com os mais pobres. 

dezembro de 
2013   

Professores de 
EMRC.  

Colaboração dos 
diretores de turma. 

Toda a 
comunidade 

escolar 

I.A.1)  Concurso “Quem quer ser psicólogo” 
dezembro de 

2013   
Professora Isabel 

Almada 

Alunos de 
Psicologia do 
12º ano 

I.A.1) 

 Jornadas de Lógica 
(Diversificar, diferenciar e ajustar práticas 
pedagógicas no sentido de responder às 
necessidades, características e interesses dos 
alunos; Criar hábitos de trabalho individual e em 
grupo, fomentando a pesquisa e a investigação, 
perspetivando atitudes de autonomia) 

dezembro de 
2013 

Grupo 410 - Filosofia 
Alunos do 11º 
ano 

IV.A.1) 
VII.A.1) 

 Dia Mundial dos Leprosos 
 Apresentação nas aulas de EMRC sobre a 

situação atual da doença da Lepra no mundo.  
 Organizar uma campanha de solidariedade 

destinada a recolher ajuda monetária para tratar 
doentes da Lepra. 

 Distribuição de calendários e desdobráveis da 
APARF. 

 Venda de artigos da APARF. 
 Pequena exposição com materiais da APARF. 
 Sensibilizar-se para os valores do respeito e do 

amor fraterno.  
 Tomar conhecimento das pessoas que vivem 

em situações difíceis em diversas parte do 
mundo. 

janeiro de 2013 
Professores de 

EMRC 

Toda a 
comunidade 

escolar 

VII.A.1) 

 Romaria Quaresmal Escolar. 

(Proporcionar aos alunos um tempo de oração e 
reflexão) 

Quaresma - 
2014 

Professores de 
EMRC 

Toda a 
comunidade 

escolar 
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I.A.1) 

 Jornada de Filosofia 
(Diversificar, diferenciar e ajustar práticas 
pedagógicas no sentido de responder às 
necessidades, características e interesses dos 
alunos; Criar hábitos de trabalho individual e em 
grupo, fomentando a pesquisa e a investigação, 
perspetivando atitudes de autonomia) 

maio/junho de 
2014 

Grupo 410 - Filosofia 
Alunos dos 10º 

e 11º anos 

IV.A.3) 
IV.A.4) 
VII.A.1) 
VII.B.1) 

VAMOS AO JARDIM 

 Feira solidária (com a finalidade de angariar 
fundos para a associação de paralisia 
cerebral): 
(Promover a participação na vida cívica da 

comunidade educativa de modo livre, solidário e 

crítico; Aprofundar a ligação escola/meio de 

forma a potenciar a escola como lugar de 

formação de cidadãos ativamente empenhados 

na promoção da comunidade educativa, nos 

aspetos social, cultural e económico) 

 
 jogos tradicionais; 
 pequena mostra gastronómica ; 
 mercadinho da «tralha» ; 
 figuração do séc. XIX; 
 animação musical. 

maio de 2014 Grupo 400 - História 

Alunos dos 
ensinos básico 
e secundário. 
Comunidade 

escolar e 
sociedade civil. 
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< Departamento de Educação Física> 

AOE* 
Atividades 
Objetivos 

Calendarização Responsáveis Destinatários 

IV.A.6) 
IV.A.2. 

 
Atividades desportivas escolares: torneios intra-

Escola na modalidade de Futsal 
 

 Desenvolver uma politica de cultura desportiva na 
Escola, organizando atividades desportivas através do 
Desporto Escolar e da disciplina de Educação Fisica 

 

Quartas Feiras 
(15H25/16H55) 

Pavilhão 
Sintético 1 
Sintético 2 

Elementos do 
departamento com 

ADE 

Alunos  
do 3ºCiclo e 
Secundário 

IV.A.6) 
IV.A.2. 

 
School Volley 

 

 Desenvolver uma politica de cultura desportiva na 
Escola, organizando atividades desportivas através do 
Desporto Escolar e da disciplina de Educação Fisica 

 

Quartas Feiras 
(15H25/16H55) 

Ginásio 

Profª Patricia Costa 
Profº Paulo Santos 

Alunos  
do 3ºCiclo 

IV.A.6) 

 
Percurso Pedestre: Lagoa do Fogo 

 

 Promover a organização de caminhadas ou passeios 
pedestres 

 

31/10/13 
(09H00/16H00) 

Elementos do 
departamento que 
maioritariamente 

lecionam Secundário 

Alunos do 
Secundário 

IV.A.6) 
IV.A.2) 

 
Corta Mato Escolar – Fase Escola 

 

 Desenvolver uma politica de cultura desportiva na 
Escola, organizando atividades desportivas através do 
Desporto Escolar e da disciplina de Educação Fisica 

 

15/11/13 
(08H30/13H00) 
Jardim António 

Borges 

Todos os elementos 
do departamento 

Alunos  
do 3ºCiclo e 
Secundário 

IV.A.6) 
IV.A.2) 

 
Atividades do Dia da Escola 

 
- Tiro com arco; 
- Escalada; 
- Rappel ; 
- Ténis de mesa ; 
- Badminton; 
- Basquetebol; 
- Voleibol; 
- Futsal feminino; 

 

 Desenvolver uma politica de cultura desportiva na 
Escola, organizando atividades desportivas através do 
Desporto Escolar e da disciplina de Educação Fisica 

 Institucionalizar o dia da Escola 
 

03/12/13 
(09H00/13H00) 

Instalações 
desportivas  
da Escola 

Todos os elementos 
do departamento 

Comunidade 
Escolar 

IV.A.6) 
IV.A.2) 

 
Mega Sprinter e Mega Salto – Fase Escola 

 

 Desenvolver uma politica de cultura desportiva na 
Escola, organizando atividades desportivas através do 
Desporto Escolar e da disciplina de Educação Fisica 

 

15/01/14 
(09H00/13H00) 

Pista de atletismo 
do Lajedo 

Todos os elementos 
do departamento 

Alunos  
do 3ºCiclo e 
Secundário 



Escola Secundária Domingos Rebelo   
Aprender e Ensinar 
Plano Anual de Atividades 2013-2014 

 30 

IV.A.6) 
IV.A.2) 

 
Torneio de Badminton 

 

 Desenvolver uma politica de cultura desportiva na 
Escola, organizando atividades desportivas através do 
Desporto Escolar e da disciplina de Educação Fisica 

 

03/04/14 
(09H00/13H00) 

Pavilhão 
Ginásio 

Elementos do 
departamento que 
maioritariamente 
lecionam Básico 

Alunos  
do 3ºCiclo 

IV.A.6) 
IV.A.2) 

 
Torneio de Badminton 

 

 Desenvolver uma politica de cultura desportiva na 
Escola, organizando atividades desportivas através do 
Desporto Escolar e da disciplina de Educação Fisica 

 

03/04/14 
(09H00/13H00) 

Pavilhão 
Ginásio 

Elementos do 
departamento que 
maioritariamente 

lecionam Secundário 

Alunos do 
Secundário 

IV.A.6) 

 
Percurso Pedestre:  

Sanguinho (Faial da Terra) 
 

 Promover a organização de caminhadas ou passeios 
pedestres 

 

03/04/13 
(09H00/16H00) 

Elementos do 
departamento que 
maioritariamente 
lecionam Básico 

Alunos  
do 3ºCiclo 

IV.A.6) 

 
Marcha do Coração 

 

 Sensibilizar os alunos para o contributo da prática da 
atividade fisica para um Coração Saudável  

 

Maio 2014 
Todos os elementos 

do departamento 

Alunos  
do 3ºCiclo e 
Secundário 

IV.A.6) 
IV.A.2) 

 
Super Taça Escolar 

 

 Desenvolver uma politica de cultura desportiva na 
Escola, organizando atividades desportivas através do 
Desporto Escolar e da disciplina de Educação Fisica 

 

27/05/14 
28/05/14 

(08H30/17H30) 
Complexo 

Desportivo das 
Laranjeiras 

Todos os elementos 
do departamento 

Alunos do 
Secundário 

IV.A.6) 
IV.A.2) 

 
Futebol em Festa 

 

 Desenvolver uma politica de cultura desportiva na 
Escola, organizando atividades desportivas através do 
Desporto Escolar e da disciplina de Educação Fisica 

 

03/06/14 
04/06/14 

(08H30/13H00) 
Campo relvado 

natural do Lajedo 

Elementos do 
departamento que 
maioritariamente 
lecionam Básico 

Alunos  
do 3ºCiclo 

IV.A.6) 
IV.A.2) 

 
Futebol em Festa 

 

 Desenvolver uma politica de cultura desportiva na 
Escola, organizando atividades desportivas através do 
Desporto Escolar e da disciplina de Educação Fisica 

 

04/06/14 
(08H30/13H00) 
Campo relvado 

natural do Lajedo 

Elementos do 
departamento que 
maioritariamente 

lecionam Secundário 

Alunos do 
Secundário 

IV.A.6) 

 
Percurso Pedestre:  

Sanguinho (Faial da Terra) 
 

 Promover a organização de caminhadas ou passeios 
pedestres 

 

03/06/13 
(09H00/16H00) 

Elementos do 
departamento que 
maioritariamente 
lecionam Básico 

Alunos  
do 3ºCiclo 
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< Departamento de Tecnologias> 

AOE 
Atividades 
Objetivos 

Calendarização Responsáveis Destinatários 

I.A.1 
II.A.1 
IV.A.1 

Decoração da ESDR na quadra Natalícia, de fora 
para dentro, com reutilização de materiais. 

28 de novembro Grupo 530 
Comunidade 
escolar e meio 
envolvente 

IV.A.1 
IV.A.4 

Celebrar o dia Europeu da Internet segura: 

Alertar para as vantagens e desvantagens do uso 

da Internet. 
fevereiro Grupo 550 Alunos 

I.A.1 
II.A.1 
IV.A.1 

Decoração da escola na quadra Pascal com 
trabalhos realizados pelos alunos em Educação 
Tecnológica. 

21 de março Grupo 530 
Comunidade 
escolar e meio 
envolvente 

I.A.1 
II.A.1 
IV.A.1 

Exposição dos vários trabalhos de Educação 
Tecnológica. 

16 de maio a 03 
de junho 

Grupo 530 
Comunidade 
escolar e meio 
envolvente 

I.A.1 
II.A.1 
IV.A.1 

Concurso “Eco-Velas”, no âmbito do projeto 
Ecoescolas 

8 de abril a 22 de 
junho 

Grupo 530 
Comunidade 
escolar ao nível 
do 9º Ano 

IV.A.3 
IV.A.4 

APCSM (Associação de Paralisia Cerebral de 

São Miguel) – Visita mensal para participar em 

atividades na associação  

1º/2º/3º Período 
Profs de Cidadania 

7º ano 
Alunos 

IV.A.1 
IV.A.3 
IV.A.4 

Projeto 80 – Quercus 1º/2º/3º Período 
Grupo 550 

Alunos 
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< Departamento de Ciências Geográficas e Socioeconómicas> 

AOE 
Atividades 
Objetivos 

Calendarização Responsáveis Destinatários 

I.A.1 
 

Concurso rosa dos ventos 
 
Objetivos da atividade: 
- Construir a rosa dos ventos; 
-Utilizar a rosa dos ventos para fazer a 
localização relativa de um lugar; 
- Valorizar a criatividade; 
- Promover a sensibilidade estética. 

1º Período (3 de 
dezembro) 

João Pedro 
Regalado, Liliana 
Santos, Maria do 
Natal Cardoso e 
Susana Cardoso 

Alunos do 7º ano 

I.A.1 
IV.A.1 

Participação no jogo de gestão  
Young Business Talents  
 

De outubro a 
fevereiro 

Lúcia Medeiros, 
Fátima Correia, 

Libério Câmara e 
Emanuel Medeiros 

11º F 
11ºGES 12ºCONT 
(Profissional) 

I.A.1 
 

Palestra “ Importância do Mercado de Capitais no 
financiamento da atividade económica” pelo 
diretor de investimentos do BPI João Sousa 
 
- Conhecer o funcionamento do mercado de 
capitais; 
- Distinguir produtos financeiros; 
- Compreender a crescente importância dos 
mercados financeiros na vida dos Estados e das 
sociedades. 

25 de outubro 
Maria do Carmo 

Branco 
11º E 

I.A.1 
 

Palestra alusiva à importância das águas termais 
(com convidado do Observatório Microbiano das 
Furnas) 
 
Objetivos da atividade: 
- Conhecer as disponibilidades hídricas 
superficiais e subterrâneas da bacia das Furnas; 
- Distinguir os fatores que interferem com a 
variação do caudal dos cursos de água; 
- Conhecer os fatores que condicionam a 
produtividade aquífera; 
- Reconhecer que as atividades humanas 
interferem na quantidade e na qualidade da água; 
- Reconhecer a importância e o potencial turístico 
das águas termais das Furnas. 
 

2º Período 
Ana Sousa e 
Fátima Goulart 

Alunos do 10º ano 
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I.A.1 
IV.A.2 
IV.A.3 
IV.A.4 

 

Trabalho de Campo: Áreas funcionais da Cidade 
de Ponta Delgada 
 
Objetivos da atividade: 
- Caracterizar a cidade de Ponta Delgada nas 
suas vertentes funcionais: o CBD e as áreas 
terciárias, as áreas residenciais e as áreas 
industriais, relacionando com os conteúdos da 
disciplina de Geografia A – 11º ano; 
- Fomentar o ensino pela descoberta. 
- Proporcionar situações que desenvolvam o 
espírito de cooperação e a confrontação de 
ideias; 

2º Período 
Carla Cabral, 
Manuela V. Cabral 
e Susana Cardoso 

Alunos do 11º ano 

I.A.1 
IV.A.4 

Simpósio de Economia e Gestão 
 
Promover um momento de reflexão sobre um 
tema atual e do interesse dos alunos. 

3º Período Grupo 430 

Turmas dos cursos 
Científico-
Humanístico de 
Ciências 
socioeconómicas, 
Profissional de 
Contabilidade e 
Profissional de 
Gestão 

IV.A.1 
IV.A.4 

Educação para o Empreendedorismo 
Participação na atividade “Empreendedor por um 
dia” e no concurso IdeiAçores 

Ao longo do ano 
escolar 

Fátima Correia e 
Maria Antónia 
Bermonte (Grupo 
330) 

11ºGES 12ºCONT 
(Profissional) 

IV.A.1 
IV.A.2 
IV.A.3 
IV.A.5  
VII A.1 

B1 

Turismo cultural e religioso: 
A comemoração do Dia dos Açores e a sua 
relação com as festividades do Espirito Santo 

3º Período 
Fátima Correia, 

Lúcia Medeiros e 
Artur Ponte 

Comunidade 
escolar 

 (…)    
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< Departamento de Ciências Experimentais> 

AOE 
Atividades 
Objetivos 

Calendarização Responsáveis Destinatários 

I.A.1 
IV.A.1 

Sessões de sensibilização acerca da temática 
“Segurança e Prevenção Rodoviária”, visando: 
 Assinalar o Dia Europeu da Prevenção 

Rodoviária; 

 Alertar para os perigos associados a excessos 

na estrada (velocidade, álcool, etc.); 

 Prevenir futuros comportamentos de risco. 

1º Período 

Beatriz Cachim 
Simão Alvar 
Manuel Ferreira 
Carla Reste 
Hugo Santos 
(Grupo 510) 

Alunos do 9ºAno 

I.A.1) 
VII.A.1) 

Laboratório aberto aos pais, visando: 
 Promover a divulgação científica; 
 Envolver os Pais/Encarregados de Educação na 

vida escolar; 
 Promover o intercâmbio entre a escola e a 

sociedade; 
 Proporcionar experiências de aprendizagem 

significativas e diversificadas;  
 Compreender os fatores que influenciam a 

velocidade de uma reação química. 

10 a 14 de março 

Flávia Freitas, 
Lina Luciano, M. 
Dulce Moreira e 

Paula Cabral 
(Grupo 510) 

Pais e alunos do 
8ºAno 

IV.A.1 
IV.A.2 
VII.A.1 

Participação nas Masterclasses de Física de 
Partículas, promovido em Portugal pelo LIP, 
representando o CERN – visando: 
 desenvolver a curiosidade científica e o gosto 

pela Ciência; 

 motivar os alunos para o estudo da Física; 

 mostrar aos jovens o tipo de atividades que 

são desenvolvidas na Física Experimental de 

Partículas. 

2º P 

Beatriz Cachim, 
César Alves, Lina 
Luciano 
(Grupo 510) 

Alunos do Ensino 
Secundário – 
ramo científico 

IV.A.1 
IV.A.2 
VII.A.1 

Projeto Radiação e Ambiente 
É promovido pelo LIP (Laboratório de 
Instrumentação e Física Experimental de 
Partículas), apoiado pelo Ciência Viva e visa, entre 
outros: 
 Continuação do levantamento da 

radioatividade ambiente devido ao radão 
usando detetores CR39. 

 Deteção da radiação emitida por rochas 
usando filme radiocrómico. 

 Construção e operação de um detetor de raios-
X, usando um foto díodo de grande área (ie 
alguns mm2). 

 Encontro anual de escolas do projeto 
(dependendo do financiamento). 

Todo o ano letivo. Beatriz Cachim 
(Grupo  510) 

Alunos do ensino 
básico e 
secundário 
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II.A.1) 
IV.A.1) 
IV.A.3) 
VI.B.2) 
VII.A.1) 

Projeto Escola Limpa. 
Este projeto visa, essencialmente: 
 Desenvolver a cultura ambiental e cívica; 
 Fomentar a separação seletiva dos resíduos; 
 Consciencializar os alunos para o facto de 

também serem responsáveis pela limpeza da 
escola. 

Todo o ano letivo 
Flávia Freitas, Mª 
João Silva e Nélia 

Rosa 

Alunos do ensino 
básico e 

secundário 

IV.A.1 
IV.A.2 
IV.A.3 
IV.A.4 
IV.A.5 
VII.A.1 

Parlamento de Jovens – pretende-se: 
 que os alunos eleitos deputados, por cada 

escola, desenvolvam as suas capacidades de 
argumentação na defesa de ideias, com 
respeito pelos valores da tolerância e da 
formação da vontade da maioria e contribuam 
para a resolução de questões que afetam o 
seu presente e o futuro individual, e coletivo, 
fazendo ouvir as suas propostas junto dos 
órgãos do poder político. 

Todo o ano letivo 

Lina Luciano 
(Grupo 510), 
Paula Rodrigues 
(Grupo 520) 

Alunos do 3º ciclo 
e ensino 
secundário 

     

     

 (…)    
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< Departamento de Matemática e Expressões> 

AOE* 
Atividades 
Objetivos 

Calendarização Responsáveis Destinatários 

IV.A.1 
IV.A.2 
VI.A.3 

Concurso : « TANGRAM » 2.º período 

Anabela 
Bradford, Ana 
Isabel Cavaco, 
Carlos Reis e 

Conceição 
Ferreira 

Alunos do 3.º 
ciclo 

IV.A.1 
IV.A.2 
VI.A.3 

Concurso : « SuperTMatik » 
Várias sessões 
ao longo do 2.º 

período 

Ana Isabel 
Cavaco, Ana 

Francisca 
Borges, Ana 

Lucas Furtado, 
Diana Benjamim 
e Filipa Botelho 

Alunos do 3.º 
ciclo 

IV.A.1 
IV.A.2 
VI.A.3 

Concurso : « Jogos Matemáticos » 2.º período 

Valeriano 
Correia, Edna 

Medeiros, Lídia 
Bilhete, Julie 
Silva e Luís 

Almeida 

Alunos do 3.º 
ciclo 

IV.A.1 
IV.A.2 
VI.A.3 

Concurso : « Olimpíadas da 
Matemática » 

Atividade 
dependente do 
n.º de alunos 

inscritos 

Ana Paula Fraga, 
Venília Amaral, 

Armando Branco, 
Luísa Soares e 
Sandra Graça 

Alunos do 
ensino 
secundário 

IV.A.1 
IV.A.2 
VI.A.3 

Rally-paper de Matemática 2.º período 

Lúcia Medina, 
Mário Jorge 

Cabral e Jacinto 
Silva 

Alunos do 
ensino 
secundário 

IV.A.1 
IV.A.2 

TI NSPIRE: a ligação do quotidiano à 
Matemática 

2.º período 

Ana Paula Fraga, 
Armando Branco, 
Sandra Reis e 
Eduardo Cabral 

Alunos do 
ensino 
secundário 

IV.A.1 
IV.A.2 
VII.A.1 

Exposições de Trabalhos 
Ao longo do ano 

letivo 
Grupo de Artes 

Visuais 
Comunidade 
Escolar 

 (…)    
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< Visitas de Estudo> 

AOE 
Atividades 
Objetivos 

Calendarização Organização Destinatários 

Departamento de Línguas Germânicas 

I.A.1) 
II.A.1) 

VII.A.1) 

Visita de estudo ao Hipermercado Continente 1.º Período 
Docente Ana 
Franco 

Alunos 9.ºOI e 
9.ºPI 

Departamento de Línguas Românicas 

I.A.1) 
II.A.2 
IV.A.2 

Visita de estudo dos alunos de Literatura portuguesa 
à BPARPD, para assistirem ao espetáculo “Ah! Isso é 
Poesia” 

1º Período 
Prof. Luísa 
Linhares 

10ºM e 11ºJ 

Departamento de Tecnologias 

VII.A.1 
VII.B.1 

OFICINA – MUSEU – Artesanato – M. J. Melo – 
Artes - Ofícios 

Capelas Grupo 530 Escola/Meio 

Departamento de Ciências Geográficas e Socioeconómicas 

I.A.1 
VII.A.1 

Mercado da Graça 1º Período 
Profs. Lúcia 
Medeiros e 
Fátima Correia 

11º GES 

I.A.1 
IV.A.3 
IV.A.4 
VII.A.1 

Palácio de Santana  2º Período 
Prof. Fátima 
Correia 

11º F 

I.A.1 
IV.A.3 
IV.A.4 
VII.A.1 

Delegação da Assembleia Regional de Ponta 
Delgada   

2º Período 
Prof. Fátima 
Correia 

11º F 

I.A.1 Armazém da INSCO 2º Período 
Prof. Libério 
Câmara 

8º EC 

I.A.1 
VII.A.1 

UNILEITE 2º Período 
Prof. Maria do 
Carmo Branco 

10º I e 10º H 

I.A.1 Armazém da Rádio Popular 3º Período 
Prof. Libério 
Câmara 

8º EC 

Departamento de Ciências Experimentais 
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I.A.1) 

“À DESCOBERTA DO JARDIM ANTÓNIO 
BORGES” 

Visita de estudo ao Jardim António Borges, com os 
seguintes objetivos: 

 Conhecer diferentes componentes dos 

ecossistemas no seu contexto real; 

 Identificar e medir alguns fatores abióticos 

dos ambientes visitados; 

 Identificar diferentes seres vivos presentes 

nesses ambientes; 

 Observar algumas adaptações dos seres 

vivos às condições do biótopo; 

 Desenvolver a motivação para a proteção 

e conservação da natureza; 

 Compreender a importância das áreas 

protegidas.   

1º Período 

Ana Machado 
Georgina Nunes 

Mª João Silva 
(Grupo 520) 

 

Alunos do 8º ano 
de escolaridade 

de ciências 
naturais 

I.A.1) 

Visita de  estudo à Gruta do Carvão visando: 
 observar diferentes tipos de rochas, bem 

como, de diversas estruturas geológicas 
resultantes da atividade vulcânica; 

 compreender a formação de um túnel 
vulcânico; 

 Desenvolver nos alunos o sentido de 
proteção do património natural da região; 

 adotar normas de comportamento 
adequadas a uma visita de estudo. 

 

2º período 

Ana Machado 
Eduarda Teixeira 
José Cabral 
Lígia Meneses 
Paula Rodrigues 
(Grupo 520) 
 

Alunos do 7º ano 
de escolaridade 

I.A1 
I.A.2 
II.A.1 
II.A.2 
IV.A.1 
VI.A.3 
VII.A.1 
VII.B.1 

Visita de estudo ao Departamento de Biologia, 

Unidade de Microscopia Eletrónica e de Histologia, 

da Universidade dos Açores 
3º Período 

Professores: 
Eduarda 
Fernandes, José 
Cabral e Leonor 
Botelho 
(Grupo 520) 

10º A, B, C, D, E 

I.A1 
I.A.2 
II.A.1 
II.A.2 
IV.A.1 
VI.A.3 
VII.A.1 
VII.B.1 

Visita de estudo à Gruta do Carvão 

 
3º Período 

Professores: 
Eduarda 
Fernandes, José 
Cabral e Leonor 
Botelho 
(Grupo 520) 

10º A, B, C, D, E 

Projeto de Turma – 9º D 
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I.A.2) 

II.A.7) 

IV.A.1) 

IV.A.2) 

IV.A.4) 

VII.B.1) 

Projeto “À Descoberta da nossa ilha” 

Visita de estudo às Furnas 

 

 Desenvolver competências sociais, tais como a 
comunicação, o trabalho em equipa, a gestão de 
conflitos, a tomada de decisões e a avaliação de 
processos; 

 Aprender a resolver problemas, partindo das 
situações e dos recursos existentes; 

 Promover a integração de saberes através da 
sua aplicação contextualizada; 

 Desenvolver as vertentes de pesquisa e 
intervenção, promovendo a articulação das 
diferentes áreas disciplinares/ disciplinas; 

 Valorizar o significado pessoal e social das 
aprendizagens disciplinares; 

 Conhecer a região em que vivem; 
 Proporcionar o uso correto da Língua 

Portuguesa; 
 Envolver os Pais / Encarregados de Educação 

na vida escolar e num projeto a desenvolver 
pelos seus filhos / educandos; 

 Envolver os Pais / Encarregados de Educação 
na vida escolar e num projeto a desenvolver 
pelos seus filhos / educandos; 

 Enriquecer e cultivar valores humanos como a 
partilha, a interajuda e troca de saberes entre 
todos os intervenientes da comunidade 
educativa.    

 Desenvolver as capacidades de autonomia e 
poder de decisão. 

 Desenvolver o sentido de responsabilidade 

 Dinamizar o espaço escola. 

Ao longo do ano 

Produto final – de 

30 abril a 3 maio 

Cinira Azevedo 

Célia Figueiredo 

Simão Alvar 

 

Alunos da turma 
D do 9.º ano 
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< Clubes> 

Clube de Fotografia e Vídeo  

Organizadores: Professores Luís Gonçalves e Rosa Veiga 

O Clube de Fotografia e Vídeo pretende colocar os alunos em contacto com os conhecimentos necessários ao integral 

aproveitamento do material e composição fotográfica numa perspetiva pessoal de organização e enquadramento dos 

elementos e recursos (técnicos e estéticos) a reproduzir na imagem fotográfica, bem como experimentar alguns programas 

informáticos para editar e manipular imagens digitais e vídeo. Assim sendo, pretende-se: 

 Incentivar o gosto pela fotografia, vídeo e cinema. 

 Sensibilizar os jovens para o conhecimento das técnicas da fotografia analógica, digital e do vídeo. 

 Sensibilizar os alunos para a arte e cultura 

 Fazer tratamento de imagem/criar e manipular informaticamente  

 Divulgar, através de exposições, o trabalho do Clube  

 Desenvolver a capacidade de observação e o espírito crítico 

 Divulgar os princípios e conceitos básicos da fotografia: tempo de exposição; velocidade de obturação; sensibilidade 
da película ou do sensor; distância focal; telefoto; fotografia macro; utilização de filtros, flash, tripé e retardador de 
disparo. 

 Disponibilizar e divulgar ferramentas de edição de vídeo como o Adobe Première ou o Sony Vegas 

 Dinamizar o clima de escola. 

 

EO 
Atividades 
Objetivos 

Calendarização Organização Destinatários 

I.A.1) 
IV.A.1) 
IV.A.2) 
II.B.4) 
IV.A.6) 
VII.B.1) 

Captura de imagens – fotografia 

Os membros do Clube de Fotografia e Vídeo 

participarão em sessões de captura de fotografias 

devidamente orientados pelos coordenadores do clube 

que auxiliarão na escolha dos temas e ao nível da 

composição fotográfica. 

Ao longo do ano 
letivo 

Docentes do Clube 
de Fotografia e 
Vídeo. 

Membros do Clube 
de Fotografia e 
Vídeo. 

Análise crítica do sentido estético e técnico de 
fotografias 
Os membros do Clube de Fotografia e Vídeo 
participarão em sessões de visionamento e análise 
crítica das fotografias capturadas e editadas pelos seus 
pares, incentivando ao debate e propondo após o 
diálogo os devidos melhoramentos a nível de edição e 
composição fotográfica. 

I.A.1) 
IV.A.1) 
IV.A.2) 
II.B.4) 
IV.A.6) 
VII.B.1) 

Tratamento e edição de fotografias digitais 
Os membros do Clube de Fotografia e Vídeo diversas 
sessões de esclarecimento sobre o tratamento de 
imagens digitais, utilizando diversas ferramentas como 
por exemplo o uso de tutoriais. 

Docentes do Clube 
de Informática 

Membros do clube 
de informática 

Criação do blog do Clube de Fotografia e Vídeo 
Criação do blog do Clube de Fotografia e Vídeo, onde 
cada membro do clube poderá publicar textos, imagens 
e sons, desde que incidam sobre a escola e sobre o 
clube. 

Durante o ano 
letivo 

Docentes do Clube 
de Fotografia e 
Vídeo. 

Membros do Clube 
de Fotografia e 
Vídeo. 
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Raid fotográfico 
Realização de um trilho pedestre, escolhido em 
colaboração com os docentes do grupo de educação 
física, onde a comunidade educativa possa capturar 
variadas que depois de devidamente tratadas possam 
ser comentadas e posteriormente divulgadas pelo 
clube. 

Uma vez por 
período 

Docentes do Clube 
de Fotografia e Vídeo 
e Docentes de 
Educação Física 
 

Comunidade 
educativa 

Produção de guiões/textos/argumentos/curtas-
metragens 
Produção coletiva e/ou individual de guiões, textos e 
argumentos para curtas-metragens a realizar pelo 
Clube de Fotografia e Vídeo ao longo do ano letivo. 

Docentes do Clube 
de Fotografia e 
Vídeo. 

Membros do Clube 
de Fotografia e 
Vídeo. 

Realização de curtas-metragens 
Produção e realização coletiva de curtas-metragens a 
realizar pelo Clube de Fotografia e Vídeo ao longo do 
ano letivo. 

Mostra de Cinema/curtas-metragens 
Mostra de curtas-metragens e filmes com reconhecido 
caráter cultural, precedidos de uma apresentação do 
respetivo filme e sucedido de uma análise e 
interpretação dos mesmos.   

Exposição de Fotografia e Vídeo 
Com o objetivo de divulgar os trabalhos realizados ao 
longo do ano letivo, os coordenadores do clube 
selecionarão os melhores trabalhos, expondo-os a toda 
a comunidade educativa. 

Fim do ano letivo Comunidade 
educativa em geral 

 

Clube Desportivo Escolar Domingos Rebelo 

 

AOE* 
Atividades 
Objetivos 

Calendarização Responsáveis Destinatários 

IV.A.6) 
IV.A.2. 

 
Atividades do CEDORE – Clube Desportivo Escolar 
Domingos Rebelo 

 
a. Núcleos de atividades de exploração da natureza 1 e 

2; 
b. Núcleo de basquetebol; 
c. Núcleo de badminton 1 e 2; 
d. Núcleo de ténis de mesa; 
e. Núcleo de Futsal feminino; 
f. Núcleo de Futsal masculino; 
g. Núcleos de Voleibol 1, 2 e 3. 

 

 Desenvolver uma politica de cultura desportiva na 
Escola, organizando atividades desportivas através do 
Desporto Escolar e da disciplina de Educação Fisica 

 

Ao longo  
do ano letivo 

(Horários de treino 
específicos) 
Instalações 
desportivas  
da Escola 

Técnicos 
 do Clube 

Alunos inscritos 
nos Núcleos 

IV.A.2 

Prática de Futsal 
Promoção de jogos semanais na modalidade de 
Futsal. 
 

Ao longo do ano 
escolar 

Libério Câmara 
Alunos e 
Professores 
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Aprovado em Assembleia de Escola a    de                       de 2013 


