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ÍNDICE DE SIGLAS E ACRÓNIMOS 
 
 
AA - Alunos atletas 

AAAF - Atividades de animação e apoio à família 

AEC - Atividades de enriquecimento curricular 

AER - Agrupamento de Escolas do Restelo 

AO - Assistente operacional 

BE - Biblioteca escolar 

BEAER - Bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas do Restelo 

CAF- Componente de apoio à família 

CG – Conselho Geral 

CP – Conselho Pedagógico 

DL - Decreto-Lei 

GAA – Gabinete de apoio ao aluno 

EB- Escola Básica 

EE- Encarregados de Educação 

EMAEI - Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva 

ENEC – Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 

ESR - Escola Secundária do Restelo 

JFA- Junta de Freguesia da Ajuda 

JI - Jardim de Infância 

PAA - Plano anual de atividades 

PASEO- Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória 

PEA - Projeto Educativo do Agrupamento 

PES - Promoção e Educação para a Saúde 

PLNM - Português Língua Não Materna 

PNC – Plano Nacional de Cinema 

PND - Pessoal não docente 

PNL – Plano Nacional de Leitura 

RBE- Rede de Bibliotecas Escolares 

RI - Regulamento interno 

SPO - Serviços de Psicologia e orientação 

TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação 

UAARE- Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é um documento estruturante que reúne as atividades 

desenvolvidas ao longo do ano escolar, de forma articulada e coerente. É o meio privilegiado 

que o Agrupamento tem à sua disposição para a efetiva concretização do seu Projeto Educativo 

(PE), visando melhorar, enriquecer e ampliar conhecimentos, estimular a curiosidade e 

desenvolver valores e competências, tendo em conta a sua Missão enquanto organização 

educativa. 

O Plano Anual de Atividades do agrupamento manteve-se ao longo do ano letivo 2021/2022 um 

documento aberto e dinâmico, possibilitando a inclusão de novas atividades. É de salientar a 

existência de um Plano de contingência devido à situação pandémica provocada pela covid-19 

que limitou a realização de atividades no exterior e entrada de convidados/ elementos 

exteriores às escolas. 

As atividades propostas e concretizadas procuraram dar resposta às prioridades do Projeto 

Educativo do Agrupamento, dando especial relevo à melhoria do sucesso educativo. 

A plataforma GARE assumiu-se como um instrumento de planificação e de avaliação das 

atividades do PAA. Constituiu uma mais-valia na organização e funcionamento do Agrupamento, 

sobretudo pelas muitas possibilidades ao nível da organização, gestão e avaliação do PAA e 

pelos contributos para a monitorização do mesmo. 

Após o final do ano letivo considera-se relevante a apresentação do relatório final de avaliação 

da execução do mesmo para o ano escolar de 2021/2022, dando cumprimento à alínea f) do n.º 

1 do art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, que republica o Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril. 

O documento reporta as atividades desenvolvidas pelas diferentes estruturas, projetos e clubes 

em funcionamento tendo como referência os relatórios e balanços elaborados pelos 

coordenadores das diferentes estruturas educativas ou pelos docentes responsáveis pelas 

diferentes ações/atividades. 

O relatório será apresentado no Conselho Pedagógico para apreciação, bem como no Conselho 

Geral, para aprovação. 
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2. CONCRETIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

 

Nota prévia: Há atividades de algumas estruturas, cujo terminus está previsto para o final do 

mês de agosto e, por isso, não estão ainda contempladas neste relatório. 

 

Foram propostas 625 atividades e realizadas 469 ao longo deste ano letivo. As razões apontadas 

para a não realização das mesmas prendem-se com a nota prévia e outros motivos, 

nomeadamente a falta de recursos humanos, tempo, falta de recursos materiais e financeiros 

e as regras impostas pelo plano de contingência do Agrupamento.  

Globalmente, o grau de consecução das atividades do PAA situa-se em 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria das atividades foram avaliadas pelos dinamizadores, apenas 1% foi avaliada pelos 

destinatários.  
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A divulgação das atividades foi realizada maioritariamente por comunicação oral,  pela web 

(site do agrupamento, blogues das Bibliotecas e por endereço eletrónico) e através de  material 

impresso (cartazes e folhetos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As escolas com maior número de alunos são onde se registam o maior número de atividades: EB 

Moinhos do Restelo, EB Paula Vicente, EB Bairro do Restelo e Escola Secundária do Restelo. 
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Os departamentos onde se regista um maior número de atividades são os que trabalham com 

as crianças: Pré-escolar (222) e 1.º ciclo (201).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As Bibliotecas Escolares, a Direção  e a Coordenação de estabelecimento  são as estruturas que 

promoveram/registaram  o maior n.º de atividades. 
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A maior percentagem das atividades propostas inscreve-se no domínio das tipologias 

apresentadas.  Verifica-se uma maior expressão das categorias atividade cultural, atividade 

formativa, visitas de estudo e projetos. 
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A maioria das atividades propostas está direcionada para os alunos do agrupamento, conforme 

pode ser verificado pelo gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório final de execução do Plano Anual de Atividades 
 

Página 9 de 33 

 

As atividades realizadas articulam-se com as metas do Projeto Educativo destacando-se a meta 

15 -   Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação, a meta 19 - Melhorar 

os resultados internos e a meta 9 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade 

escolar e com outras instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório final de execução do Plano Anual de Atividades 
 

Página 10 de 33 

 

3. AVALIAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Apresenta-se em seguida, de forma abreviada, o balanço das atividades das diferentes 

estruturas. Sugere-se a consulta dos anexos onde constam os relatórios pormenorizados, 

elaborados pelos coordenadores e/ou docentes dinamizadores das atividades, seguidos da lista 

das atividades que constam na plataforma GARE. 

 

3.1 Avaliação final das atividades do 1.º ciclo 
 
EB BAIRRO DO RESTELO 
 
Pontos fortes    

 Possibilidade de implementar parcerias com a comunidade escolar e outras instituições; 

 Satisfação dos alunos e dos encarregados de educação; 

 Forte adesão dos alunos e encarregados de educação na realização das diferentes atividades; 

 Promoção de vivências significativas aos alunos; 

 Realização de atividades que contribuem para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos; 

 Melhoria dos resultados internos; 

 Boa dinâmica/articulação entre todos os intervenientes da Comunidade Escolar; 

 Boa articulação com a professora de Educação Física (projeto da CML); 

 Desenvolvimento da criatividade e imaginação dos alunos; 

 Sensibilizar os alunos para temas da atualidade focados em dias especiais; 

 Incentivar o gosto pela cultura e socialização; 

 Valorizar e divulgar os trabalhos realizados pelos alunos; 

 Sensibilizar os Pais/Encarregados de Educação para um trabalho em conjunto com a escola/JI; 

 Instrumento de trabalho dinâmico; 

 Promoção dos princípios e valores consignados no Projeto Educativo; 

 Realização de atividades para promoção do sucesso educativo, disciplina e coesão entre os 

alunos. 

 
Pontos fracos 
 
- Apoio pouco eficaz e demorado por parte das instituições; 

- Não existência de tablets para utilização de jogos lúdicos, como por ex: o Kahoot. 

 

Propostas  de melhoria 

- Apoio mais efetivo e atempado por parte das instituições e parceiros (CML; Junta de 

Freguesia; Centro de saúde de Pedrouços/Restelo; CRI); 

- Maior eficiência ao nível da comunicação entre as entidades; 

- Realizar atividades de sensibilização para toda a comunidade educativa no âmbito 

da inclusão. 
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EB MOINHOS DO RESTELO 

 

Pontos fortes    

- Boa dinâmica/articulação entre todos os intervenientes da comunidade escolar; 

- a participação dos discentes, na dinamização das diversas atividades, foi bastante reveladora 

do seu interesse e entusiasmo pelas mesmas; 

- envolvimento efetivo dos Pais/Encarregados de Educação na participação das atividades 

propostas; 

- articulação positiva no desenvolvimento/implementação de alguns Projetos, com as entidades 

parceiras, sobretudo, a Câmara Municipal de Lisboa e o Pavilhão do Conhecimento. 

 

Pontos fracos 

- Resposta tardia por parte de alguns parceiros, nomeadamente, a Junta de Freguesia de Belém, 

às solicitações do Estabelecimento de Ensino, que compromete a implementação/ 

concretização de algumas atividades/projetos. 

 

Aspetos de melhoria 

- Mais e melhor apoio/articulação no desenvolvimento de atividades/projetos, sobretudo nos 

recursos materiais e humanos necessários; 

- melhoria na comunicação entre os parceiros intervenientes, de forma a otimizar os objetivos 

delineados para os diferentes desafios. 

 
EB PROFESSOR MANUEL SÉRGIO 

 
Durante o ano letivo 2021-2022 as atividades que foram inseridas na Plataforma GARE foram 

todas cumpridas e decorreram conforme o previsto com uma avaliação final muito positiva. De 

salientar que só a partir do 3.º período nos foi permitido participar em atividades fora do recinto 

escolar. 

 

 Pontos Fortes 

 - Ótima participação e motivação de toda a comunidade escolar: docentes, encarregados de 

educação, assistentes operacionais, assim como todos os parceiros institucionais, JFA, AEC, 

monitores das CAF e AAAF; 

- articulação entre o Pré-Escolar e 1.º ciclo sempre que foi possível e com bastante sucesso; 

- contribuição exemplar da JFA com os transportes e material necessário para a realização de 

alguns projetos, sempre que foram solicitados. 

 

 Pontos Fracos 

- Devido à pandemia e às regras de Contingência não nos foi permitida a participação em 

projetos fora do recinto escolar durante o 1.º e 2.º períodos, o que veio a limitar a realização 
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de atividades que nos foram propostas por algumas instituições nossas parceiras e que era 

habitual fazerem parte das nossas escolhas; 

 - melhoria dos Alfacinhas, transportes disponibilizados pela CML. Por vezes não estão 

disponíveis, ou temos que os solicitar com muita antecedência. 

 

Por tudo o que foi relatado, o balanço do PAA no que diz respeito às metas alcançadas é 

considerado muito positivo. 

 
 

3.2  Avaliação final das atividades dos Gabinetes Disciplinares da EB PV e ESR  
 
EB 2.2 PAULA VICENTE 
 
Registou-se um total de 327 participações ao longo do ano letivo, (número menor do que no 

ano anterior em que se registaram 340 ocorrências) 

 

                          Participações registadas por ano de escolaridade: 

5.º ano 6.º ano 7.º ano  

1.ºP 

2.ºP 

3.ºP 

 130 

1.ºP 

2.ºP 

3.ºP 

 84 

1.ºP 

2.ºP 

3.ºP 

 113 

Total 130  84  113 327 

 

O maior número de ocorrências disciplinares/participações registou-se no 5.ºano: 130 

(comparativamente a 113 no 7.ºano).  

O número inferior de participações registou-se no 6.ºano: 84. 

É de salientar que os dados apresentados são relativos apenas ao número de participações e 

não ao número de alunos envolvidos em cada ocorrência. 

 

Após a análise e tratamento das 340 participações recebidas, verifica-se que a maioria se 

deve:  

- Ao não cumprimento, pelos alunos, do código de conduta dentro e fora da sala de aula;  

- A agressões físicas e/ou verbais entre alunos;  

- Apetência dos alunos para se queixarem uns dos outros, por motivos pouco significativos;  

- Ao número elevado de alunos que não cumprem o seu dever de assiduidade, perturbando e 

circulando nos corredores e pátios em tempos de aula;  

- Recusa frequente de apresentação do cartão de estudante ou saídas não autorizadas pela 

portaria.  

 

Ao longo do ano foram instaurados um total de 44 processos disciplinares.  
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Total das ocorrências e procedimentos disciplinares em anos letivos anteriores, 
comparativamente a 2021-2022: 

 
 

             2017/18  
1.º,2.ºe 

3.ºP 

2018/19  
1.º,2.ºe 3.ºP 

2019/2020  
1.º e 2.ºP 

2020/21  
1.º,2.ºe 

3.ºP 

2021/22  
1.º,2.ºe 

3.ºP 

Ocorrências 
disciplinares 

1303 
 

1340 
 

 
248 

  

 
340 

 
327 

Procedimentos 
disciplinares 

61 
 

105 
 

31 
  

 
29 

 
44 

 

Nota: Nesta grelha os totais de 2019/2020 são referentes só ao 1.º e 2.º Períodos, em virtude 

do cancelamento das aulas presenciais, a partir do dia 16 de março, devido à situação de 

pandemia. 

Salienta-se também, que apesar do número total de alunos se manter o mesmo atualmente, 

devido ao aumento das turmas do 7.º ano, nos anos de 2017/18 e 2018/19, representados na 

tabela, ainda existiam turmas do 8.º e 9.º ano. 

 

Fazendo uma análise comparativa com anos anteriores verifica-se neste ano letivo, 2021/2022, 

uma redução de ocorrências disciplinares, mas mais procedimentos disciplinares, embora nesse 

aumento se verifiquem casos de alunos com reincidências.  

No geral, continua a ocorrer uma melhoria no comportamento global dos alunos, sendo que 

estes resultados se devem ao empenho, à pronta intervenção e colaboração coesa de todos os 

elementos da equipa disciplinar, da Coordenação, professores e Assistentes Operacionais. 

 

(ver anexo 1)  

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DO RESTELO 

 

A equipa do Gabinete Disciplinar continuou a trabalhar em estreita colaboração com o Gabinete 

de Apoio ao Aluno, partilhando recursos humanos e físicos e assegurando sempre que 

necessário, o atendimento presencial relativamente aos alunos que tiveram ordem de saída da 

sala de aula. 

 

Em 2021/ 2022 registaram-se um total de 190 participações.  Comparando com o ano anterior 

em que se registaram 116 participações parece ter havido um aumento, porém é pouco 

significativa a comparação, porque no ano letivo de 2020/2021 só há registos de participações 

em ensino presencial (parte do ano letivo verificou-se em E@D). 
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  N.º de participações por anos de escolaridade (8.º, 9º, 10º, 11º e 12º)  

(ano letivo de 2021/2022) 

1º período 2.º período 3.º período Total 

8º ano 15 28 17 60 

9º ano 6 27 3 36 

10º ano 24 12 14 50 

11º ano 16 13 13 42 

12º ano 2 0 0 2 

Total 63 80 47 190 

 

O ano de escolaridade no qual se verifica maior número de participações, ou seja, maior nível 

de indisciplina, é no 8.º ano, logo seguido do 10.º ano. 

 

Relativamente ao n.º de Medidas Sancionatórias aplicadas por anos de escolaridade (1.ºciclo, 

8.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.º) regista-se um total de 23 alunos.  

Verifica-se um aumento no número de medidas sancionatórias aplicadas (total de 23) 

relativamente ao ano letivo anterior (total 8) - ANO DE PANDEMIA. 

 

Aspetos a melhorar: 

·    Colocar um computador labtop na sala do GAA/GD destinado ao funcionamento destas 

duas estruturas. 

·    Aquisição de uma pen para gravação de ficheiros específicos do GD (Despachos e 

Procedimentos Disciplinares), ficando na posse da(o) coordenadora(o) do GAA/GD, para 

posterior arquivo junto aos documentos. 

·    Reforço na articulação do GD com os Coordenadores de Diretores de Turma e com os 

Diretores de Turma, no que diz respeito a medidas corretivas e/ou sancionatórias. 
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·    Se necessário, articulação com professores do Ensino Especial e SPO. 

 

(ver anexo 2) 

 

3.3 Avaliação final das atividades do Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA)  
 
 
ESCOLA SECUNDÁRIA DO RESTELO                                                   
 
 
O funcionamento do Gabinete de Apoio ao Aluno no mesmo espaço do Gabinete Disciplinar 

permitiu que os recursos humanos tivessem sido reforçados, minimizando os tempos letivos sem 

professores que acompanhassem alunos com indicação de saída de sala de aula e houvesse uma 

complementaridade das valências de atuação de cada um dos Gabinetes, propiciada pela 

proximidade entre os docentes com funções aqui atribuídas, facilitadora da comunicação e do 

acesso aos documentos dos alunos. 

 

Destacam-se as turmas 8.º A e 8.º C por terem registado o maior número de atendimentos de 

alunos que receberam indicação de saída da sala de aula. 

Os motivos apresentados pelos professores para encaminhamento para o GAA continuaram a 

ser, maioritariamente, o incumprimento do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o comportamento 

perturbador e, em menor número, a incorreção para colega/professor. 

Verifica-se uma descida no atendimento do GAA de 2019/2020 para 2020/2021. 

 

 

 

(ver anexos 3 e 4)  

 

3.4 Avaliação das atividades do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 
 
Durante este ano letivo de 2021/2022 integraram o SPO – Serviço de Psicologia e Orientação 

do Agrupamento, três psicólogas do Quadro, uma das psicólogas contratadas no âmbito do 

PNPSE – Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, contrato que iniciou em 

dezembro de 2020 e que foi renovado no presente ano letivo, 2021/2022, uma psicóloga 

contratada com horário de 18h ao abrigo do programa UAARE e que iniciou funções no final de 

outubro de 2021. 

 

884 alunos do pré-escolar e 1.º ciclo 

414- alunos 5.º, 7.º anos (EB Paula Vicente) 

305 alunos – 7.º, 8.º anos /Escola Secundária do Restelo) 

786 – alunos – 10.º, 11.º, 12.º anos (Escola Secundária do Restelo) 
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Durante o período em análise, o SPO desenvolveu atividades de acordo com as três áreas de 

intervenção: 

 

- Apoio Psicopedagógico a alunos e professores 

- Orientação Escolar e Profissional; 

- Apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar. 

 

Descrição: 

 

Avaliação Psicopedagógica de Casos Sinalizados. 

Aplicação de Provas Psicológicas. 

Apoio Psicopedagógico Individual/Grupo a Alunos. 

Entrevistas e Aconselhamento Educativo a Encarregados de Educação. 

Entrevistas/Consultoria a Professores. 

Articulação e colaboração com Equipa de Educação Especial. 

Integração na equipa da EMAEI. 

Intervenção em Turmas. 

Intervenção na Crise*. 

Investigar, propor e colaborar no âmbito da promoção do Sucesso Educativo. 

Reunião com instituições da comunidade para apoio a alunos; articulação com serviços 

externos 

Implementação do Projeto AGIR (EB Paula Vicente) 

Acolhimento e acompanhamento de alunos refugiados do Afeganistão e da Ucrânia. 

Informação e aconselhamento vocacional aos alunos que necessitam de apoio nas suas 

escolhas escolares. 

Informação sobre Percursos Escolares Diferenciados. 

Atividades estruturadas dirigidas a alunos que estão no 9.º ano e 12.º ano. 

Orientação Vocacional pontual, a alunos que revelam maiores dificuldades na escolha. 

Sessões com pais e encarregados de educação sobre o sistema educativo português e como 

podem apoiar os filhos e educandos no processo de orientação. 

Construção de um e-book de informação sobre cursos e profissões. 

 

Propostas de melhoria 

 

A resposta dada pelo SPO às necessidades identificadas é frequentemente sentida como 

insuficiente, por parte de todos os profissionais que integram este Serviço. 

Neste agrupamento, consideramos que a atribuição de 1 psicóloga do Serviço de Psicologia e 

Orientação a desenvolver funções nas 4 Escolas de 1.º ciclo e 5 JI é claramente insuficiente. 

A EB 23 Paula Vicente é um território de intervenção muito desafiante e este ano foi possível 
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dar resposta a alguns dos pedidos porque foi atribuído crédito horário à psicóloga Fernanda 

Reis. Só desta forma se conseguiu implementar o Projeto AGIR, Anexo 7. O ratio psicólogo/ 

número de alunos a abranger não é adequado à situação que vivemos. Já não o era antes da 

crise pandémica, da crise económica e do acolhimento dos bem-vindos refugiados de guerra, 

naturalmente que tudo se complexificou e aumentaram os pedidos de acompanhamento. As 

condições sociais atuais exigem uma intervenção de cariz sistémico, para contribuir para o 

desenvolvimento do sentimento de pertença, de solidariedade e de tolerância. É necessário 

mais empenho na passagem à prática do que já está previsto na legislação vigente, 

nomeadamente, na escola inclusiva, na diferenciação pedagógica e na flexibilidade curricular. 

É urgente que o ME queira ter uma visão realista dos recursos humanos em falta, nomeadamente 

de psicólogos que consigam contribuir para corresponder às necessidades de alunos, pais e 

professores na área da Saúde Mental e da qualidade pedagógica. 

Seria desejável a continuidade do trabalho das psicólogas contratadas, Fernanda Reis e Joana 

Soares. 

Seria desejável que no início do próximo ano letivo, quando o SPO faz o planeamento das 

atividades a desenvolver, contar com a continuidade e a estabilidade dos profissionais. 

(ver anexo 5 e 6) 

3.5 Avaliação das atividades da Educação Especial 
 

Durante o letivo de 2021/22 fizeram parte do grupo de Educação Especial, 19 docentes, um dos 

quais em situação de substituição. Destes, quinze são do Quadro do Agrupamento. Do tempo 

de serviço destes docentes resulta na totalidade uma redução horária letiva significativa. Cada 

docente apoiou em média 20 alunos. 

Foram desenvolvidas várias atividades com todos os alunos conforme o previsto no DL n.º 

54/2018. 

 “(…) O docente de educação especial, no âmbito da sua especialidade, apoia, de modo 

colaborativo e numa lógica de corresponsabilização, os demais docentes do aluno na 

definição de estratégias de diferenciação pedagógica, no reforço das aprendizagens e na 

identificação de múltiplos meios de motivação, representação e expressão”. 

Para dar resposta às necessidades dos alunos, estabeleceu-se trabalho em colaboração com 

serviços da área da saúde (HSFX e ACES), CPCJ, Sta. Casa da Misericórdia, Casa da Praia e 

Segurança Social entre outros. 

Procurando colmatar e ultrapassar muitas das dificuldades dos alunos acompanhados, o grupo 

da educação especial continuou a articular com as entidades que prestam os apoios 

terapêuticos no nosso agrupamento, estabelecendo contactos privilegiados de trabalho 
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colaborativo com a Intervenção Precoce (ELI - Fundação Liga) e o CRI-Centro de Apoio para a 

Inclusão (APPACDM). 

Por impossibilidade em acompanhar todas as crianças que necessitam deste tipo de apoios 

terapêuticos, dado existirem acentuados limites de tempo das entidades já referidas, as 

docentes também têm procurado agilizar com as famílias pedidos de acompanhamento através 

da Segurança Social ou Fundação N.ª Sr.ª do Bom Sucesso, alargando desta forma, o número de 

alunos a beneficiar de terapias. 

Relativamente à pandemia por Covid, manteve-se a necessidade de articulação constante entre 

os professores de educação especial e os diretores de turma/professores titulares e 

encarregados de educação, com o objetivo de aferir e aumentar o grau de participação dos 

alunos, mesmo recorrendo a plataformas de ensino à distância. 

Assim, cada professor de educação especial criou uma turma com os alunos com medidas 

seletivas e esteve disponível para prestar apoio à distância sempre que um aluno esteve em 

isolamento. 

O grupo de educação especial, em coordenação com os professores titulares e a EMAEI, 

procurou estar alerta para situações de necessidade de apoio social específico e 

acompanhamento aos agregados familiares em maior situação de fragilidade e/ou risco. 

NÚMERO DE ALUNOS APOIADOS PELOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. 

 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO NÚMERO DE ALUNOS 

JI BELÉM 2 ALUNOS 

EB/JI BAIRRO DO RESTELO 19 ALUNOS 

EB/JI CASELAS 11 ALUNOS 

EB/JI MANUEL SÉRGIO 10 ALUNOS 

EB/JI MOINHOS RESTELO 30 ALUNOS 

EB 2,3 PAULA VICENTE 87 ALUNOS 

ESCOLA SECUNDÁRIA DO RESTELO 115 ALUNOS 

 

ESTRATÉGIAS EXEQUÍVEIS DE MELHORAMENTO OU DE RESOLUÇÃO 

• A nível geral, há que adequar a prática pedagógica quotidiana à filosofia pedagógica 

veiculada pelos Dec. Lei 54 e 55 de 6 de julho de 2018. 

• Intensificar hábitos de trabalho colaborativo, experimentar fórmulas eficientes  de 

desenvolvimento de apoio a Diretores de turma e Professores Titulares. 
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• Aperfeiçoar os procedimentos de troca de informações entre a Equipa Multidisciplinar 

de Apoio à Educação Inclusiva e o grupo de Educação Especial.    

• Aumentar o equipamento informático dos CAA. 

• Melhorar os procedimentos ao nível dos alunos com medidas Universais e Adicionais, 

uma vez que existe uma tendência generalizada para tratar estes alunos como tendo 

medidas seletivas.  

(ver anexo 7) 

 

3.6 Avaliação das atividades das Bibliotecas Escolares do Agrupamento (BEAER) 
 

Em termos de conteúdo, o PAA das BE seguiu a visão e prioridades estabelecidas no Programa 

da Rede de Bibliotecas Escolares - Quadro estratégico 2021-2027, metas do Projeto Educativo 

do Agrupamento (PEA) e Plano de Melhoria (PM) das BE.  As áreas em avaliação centram-se em 

quatro domínios que se relacionam com a ação, os resultados e os impactos da BE na prestação 

de serviços e na promoção das competências preconizadas pelo Perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória (PASEO)e pela Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 

(ENEC), bem como nas aprendizagens dos alunos:  

A. Currículo, literacias e Aprendizagem; 

B. Leitura e literacia; 

C. Projetos e Parcerias; 

D. Gestão da Biblioteca Escolar. 

 

Procurou dar-se resposta às solicitações dos alunos, dos docentes e da comunidade escolar e 

aos desafios que foram sendo colocados, enquanto centro de oportunidades para a melhoria 

das aprendizagens. 

Na globalidade, as Bibliotecas Escolares cumpriram as atividades previstas no PAA de 

2021/2022. Registou-se um n.º satisfatório de elementos da comunidade escolar envolvidos nas 

dinâmicas da BE. Os objetivos foram globalmente cumpridos e as atividades foram 

maioritariamente avaliadas com Muito Bom, como pode ser verificado no relatório em anexo. 

Pontos fortes (para reforçar e investir): 

• As BE estão presentes nos documentos orientadores do Agrupamento; 

• As BE estão bem integradas nas Escolas e no Agrupamento; 

• As BE integram o digital nos seus processos de trabalho e nos seus documentos de 

referência; 

• As BE disponibilizam um serviço de referência, para apoio aos utilizadores na recolha e 

seleção de recursos físicos e digitais e na forma de lhes aceder, bem como na utilização 

das tecnologias; 
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• As BE asseguram recursos em linha de modo estruturado e desenvolvem atividades que 

contribuem para a consecução das metas e dos objetivos do Projeto Educativo; 

• As BE apresentam um ambiente propício à fruição do espaço, para leitura, estudo, 

trabalho, pesquisa, uso da informação e produção de conteúdos; 

• As BE são utilizadas pela comunidade escolar, em particular, pelos alunos, que as 

valorizam enquanto recurso útil, respondendo às suas necessidades e interesses, 

contando com o apoio das PB, equipa e respetivos colaboradores; 

• As BE prestam apoio ao currículo e intervém na ação pedagógica promovendo iniciativas 

culturais e   de enriquecimento do currículo em articulação com os docentes ou por 

iniciativa própria; 

• As BE desenvolvem atividades no âmbito das diferentes literacias: da informação, da 

leitura e dos média; 

• As BE monitorizam a sua ação e praticam um sistema de avaliação contínuo, aplicando 

o Modelo de avaliação da biblioteca da RBE. 

Fragilidades (para investimento e melhoria):  

• Recursos humanos (falta de Assistentes Operacionais, representantes BE (1.º Ciclo) 

e/ou docentes que permitam um horário contínuo de atendimento no espaço físico, 

necessidade de continuidade das equipas, necessidade de integrar docentes de 

diferentes áreas do saber e com “competências nos domínios pedagógico, de gestão da 

informação, das ciências documentais e das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC)” - Portaria n.º 192-A/2015; 

• Inexistência de manutenção e apoio tecnológico regular e equipamentos tecnológicos 

insuficientes na BE Navegar e escolas do 1.º ciclo, tendo em atenção o universo de 

atuação; 

• Necessidade de promover de forma programada e articulada o desenvolvimento da 

literacia da informação e dos média, recorrendo a parceiros externos; 

• Necessidade de complementar a biblioteca com uma coleção de recursos físicos e 

digitais relevante, fiável e ajustada resultante de permanente curadoria; 

• As BE são pouco utilizadas por alguns Grupos Disciplinares na rentabilização de alguns 

recursos e materiais pedagógicos, bem como no desenvolvimento de trabalho de 

articulação; 

• As BE registam algumas dificuldades de comunicação interna ao nível das estruturas de 

Gestão do Agrupamento; 

• A articulação com os parceiros externos poderá ser reforçada. 

Propostas de melhoria:  

• Ampliar a integração curricular do referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar”; 

•  Ampliar a articulação do trabalho da BE com os diferentes departamentos; 
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• Integrar iniciativas que promovam a literacia da informação e dos média de forma 

transversal e articulada no seu PAA; 

• Reforçar a Cooperação com entidades externas (centros de formação, instituições do 

ensino superior, e /ou outras) para proporcionar novas experiências de formação à 

comunidade escolar;  

• Desenvolver a articulação com as escolas do 1.º ciclo e JI, através do  

‘interlocutor/representante BE’ de cada escola, com horário atribuído a BE, no sentido 

de alargar a implementação faseada dos propósitos/atividades da BE; 

•  Reforçar o trabalho de catalogação, na BE Navegar, para compensar o atraso ocorrido 

no ano letivo 2021-22, devido a avaria no computador durante um substancial período 

de tempo. 

• Necessidade de continuidade das equipas, necessidade de integrar docentes de 

diferentes áreas do saber, especificamente docentes com competências na área das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC)” - Portaria n.º 192-A/2015. 

 

(ver anexo 8) 

3.7 Avaliação das atividades da Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola 
(UAARE) 

O Agrupamento de Escolas do Restelo tem presentemente 31 alunos/atletas, que estão 

distribuídos por 19 turmas, em 13 modalidades, tendo o Ténis, o maior número de 

alunos/atletas, 9. 

Este programa que visa conciliar o sucesso escolar com o sucesso desportivo, tem também o 

apoio de uma Sala de Estudo Aprender + (SEAM). Nesta sala contamos com a colaboração de 12 

professores em 8 disciplinas. 

No presente ano letivo a equipa contou com 2 psicólogas UAARE, estando uma a tempo parcial. 

As psicólogas são respetivamente Julieta Coito e Fernanda Reis, que passaram a integrar a 

equipa desde outubro. 

Foram ainda contabilizadas de janeiro até junho as seguintes interações: 

Contactos com interlocutores desportivos (treinadores) -7 

Atendimento a Encarregados de Educação- 160 

Atendimentos psicopedagógicos- 156 

Número de intervenções- 200 

Número de apoios pedagógicos- 98 

Estes dados demonstram um enorme desafio e complexidade evidente. 
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A taxa de desempenho académico positivo dos atletas correspondeu a 87,45% no 1.ºperíodo e 

96,68% no 3.º período. O número de classificações negativas é de 8 no total e 65,63% dos alunos 

não tiveram qualquer negativa. 

Verificou-se uma melhoria no desempenho escolar dos alunos, tendo estes superado as suas 

dificuldades, através do autoestudo, apoios individuais, plano de recuperação de aprendizagem 

e plano pedagógico individual.  

Participação e resultados desportivos dos atletas. 

Participação em provas internacionais-55 

Chamadas à seleção nacional- 7 

Lugares de pódio europeu- 3 

Lugares de pódio mundial-3 

Lugares de pódio nacional-56 

Reflexão final do Coordenador Nacional. 

O desempenho desportivo dos nossos AA superou as nossas expectativas relativamente a este 

ano. Até agora, contabilizamos perto de 60 pódios Nacionais, mais de 50 Internacionalizações, 

7 chamadas à Seleção Nacional, 3 pódios Europeus e 3 pódios Mundiais. Como já foi referido no 

ponto 2, temos um elevado número de AA no ensino secundário onde o grau de exigência 

académica é elevado, particularmente nesta escola secundária. É com satisfação que 

observámos que os AA conseguiram conciliar o desempenho académico e desportivo. A este 

facto não foi alheio o esforço e a boa articulação que resultou de todos os intervenientes. Num 

contexto de pandemia Covid19, e tendo em conta que no ano anterior não conseguiram treinar 

e competir como desejável, é louvável constatar como lhes foi possível este ano superar as 

adversidades.  

A comunidade educativa deve orgulhar-se dos resultados destes atletas, alunos do Agrupamento 

de Escolas do Restelo. 

(ver anexo 9 e 10) 

3.8 Avaliação final das atividades do Desporto Escolar 
 

 
 

Um dos pontos importantes do Projeto do Clube do Desporto Escolar foi a consolidação dos 

grupos equipa, com um número crescente de alunos a participar nos treinos. Mesmo após a 

suspensão do Ensino Presencial devido à pandemia, assim que recomeçaram os treinos, os 

alunos revelaram novamente uma elevada motivação e vontade em participar. 
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De salientar os excelentes resultados obtidos no Campeonato Local CLDE Cidade de Lisboa 

pelos diferentes núcleos: 

 

Futsal Infantis B: 1.º lugar 

Voleibol Infantis B Misto: 3.º lugar 

Ténis de Mesa: resultados 14.º lugar ao 33.º lugar 

Tiro com Arco: Todos os alunos medalhados (Pódio) e 2.º lugar como grupo-equipa. 

Badminton: resultados 12.º ao 24.º lugar 

Voleibol Iniciados Femininos: 3.º lugar 

Voleibol Juvenis Femininos: 2.º lugar 

Voleibol Juvenis Masculinos: 8.º lugar 

Futsal Juvenis Masculinos: 6.º lugar 

 

Todas as atividades desenvolvidas pelo núcleo do Desporto Escolar contaram com uma grande 

participação de alunos. 

(ver anexo 11) 

 

3.9 Avaliação final das Tutorias/Apoio Tutorial Específico (ATE) 
 

EB PAULA VICENTE 

Durante o ano letivo de 2021/2022 foram inscritos em tutoria 31 alunos, ao abrigo do Despacho 

Normativo n.º 10-B/2018 e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020. 

A carga horária disponibilizada para o apoio (12 tempos letivos + 4 tempos) a estes alunos foi 

ainda disponibilizada a mais 17 alunos, por desistência ou transferência dos abrangidos. No 

total estavam inscritos 49 alunos. 

Voltou a verificar-se alguma dificuldade na concordância do horário dos alunos com o dos 

professores tutores, no entanto, no presente ano letivo nenhum aluno ficou por apoiar. 

 Desses alunos: 

- 17 estavam inscritos no 5.º ano (35,4%); 

- 11 estavam inscritos no 6.º ano (22,9%); 

-  21 estavam inscritos no 7.º ano (43,8%), 

- 17 não transitaram (35,4%); 

- 7 no 5.º ano (14,5%): 

- 4 no 6.º ano (8,3%); 

- 6 no 7.º ano (12,5%); 
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- 7 alunos não transitaram por excesso grave de faltas. 

Permanecem em apoio tutorial específico, abrangido pelo Despacho Normativo n.º 10-B/2018 

e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, na EB Paula Vicente, 42 alunos; 

- 8 no 5.º ano; (falta contabilizar os alunos que transitaram do 4.º para o 5.º ano) 

- 16 no 6.º ano; 

- 18 no 7.º ano. 

Transitam para o 8.º ano, 7 alunos abrangidos por esta medida. 

Embora a taxa de sucesso da medida, nos alunos envolvidos, tenha vindo a melhorar desde a 

implementação da mesma, no presente ano letivo, verificou-se uma diminuição relativamente 

ao ano anterior. (em 2020/2021 foi de 89,6%). 

(ver anexo 12) 

ESCOLA SECUNDÁRIA DO RESTELO 

Número total de alunos do 3.º ciclo (8.º e 9.º ano) abrangidos por Tutoria ou ATE no 3.º período 

(de acordo com os dados disponíveis nas atas do 3.º P) – 39 alunos. (24 do 8.º ano e 15 do 9.º 

ano). 

Num total de 39 alunos verificou-se o seguinte: 

 ASSIDUIDADE (N.º de sessões frequentadas no 3.ºP) 

  

N.º de sessões 

8º ano 9.º ano 

N.º de alunos 

(24) 

N.º de alunos 

(15) 

6 a 8 6 3 

4 a 5 7 5 

2 a 3 3 3 
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1 0 1 

Não compareceu           8 3 

De acordo com os Professores Tutores: 

a) - 22 alunos demonstraram interesse pelas atividades propostas nas sessões de tutoria 

- 09 alunos demonstraram pouco interesse                                   

 - 0 alunos demonstraram indiferença 

- 8 alunos sem referência ao grau de interesse  

b)  Os objetivos estabelecidos nos referidos planos foram:              

- totalmente atingidos - 5 alunos   

- parcialmente atingidos - 25 alunos 

- não foram atingidos – 6 alunos 

- sem referência ao grau de cumprimento – 3 alunos 

Verificou-se ainda:  

   a)  N.º de alunos com sessões de tutoria que transitaram de ano:   18 (8.º ano) 

                                                                                                       15  (9.ºano) 

   b)  N.º de alunos com sessões de tutoria que não transitaram de ano:  6  (8.º ano) 

                                                                                                             0 (9.ºano) 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Número total de alunos do Secundário abrangidos por Tutoria ou ATE no 3.º P (de acordo com os dados 

disponíveis nas atas do 3.º P) – 29 alunos. 

Num total de 29 alunos verificou-se o seguinte: 

1.    ASSIDUIDADE (Nº de sessões frequentadas) 

a)    5 alunos - entre 6 e 8 sessões; 

b)    2 alunos - entre 4 e 5 sessões; 

c)    2 alunos - entre 2 e 3 sessões; 

d)    2 alunos – com frequência irregular, por motivo de baixa médica do professor tutor. 

e)   15 alunos não compareceram a qualquer sessão no 3.º P (apesar de propostos) 
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f)     3 Encarregados de Educação/Alunos prescindiram da frequência da tutoria/ATE 

De salientar o elevado número de alunos que não frequentaram as sessões de tutoria neste 

terceiro período. 

2 . De acordo com os Tutores, os objetivos estabelecidos nos referidos planos foram: 

a) totalmente atingidos - 5 alunos 

b) parcialmente atingidos -3 alunos 

c) sem referência ao grau de cumprimento – restantes alunos  

 

      3.    PROPOSTAS DE NOVOS ALUNOS PARA TUTORIA em 2022/2023: 

       N.º de alunos – 2 

Transitaram de ano:  23 alunos                             

Não Transitaram: 6 alunos 

(ver anexo 13) 

 

3.10 Avaliação final das atividades da Promoção e Educação para a Saúde (PES) 
 

 
Foram desenvolvidas todas as atividades programadas pelo PES e de acordo com o plano de 

contingência do Agrupamento na área da saúde saudável e da prevenção: 

 

- alimentação saudável 

- rastreio e higiene oral 

- dia do voluntariado 

- dia do não fumador 

- a Internet Segura 

- suporte básico de vida (Universidade Católica de Lisboa) 

- a insuficiência cardíaca 

- a sustentabilidade 

- Projeto “Tampinhas” - projeto de agrupamento com caráter solidário e de impacto 

ambiental. 

 

Aspetos positivos: 

 

• Equipa dinâmica, empenhada, unida na divulgação de conhecimentos relacionados com a 
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saúde e o bem-estar geral e com forte autonomia de decisão no desenvolvimento de 

estratégias para aproveitamento dos recursos humanos e físicos; 

• Verdadeiro sentido em atingir o objetivo de envolver a comunidade escolar na divulgação 

de temas relacionados com efemérides, especialmente na EBPV; 

• Interação entre a ERS e a EBPV na concretização de atividades; 

• A coordenação e funcionamento da equipa na EBPV e do ensino pré-escolar e 1.º ciclo foi 

• efetivo, adequado e muito bom, assim as equipas devem ser mantidas. 

 

Aspetos a melhorar: 

 

• Coordenação da equipa pouco efetiva; 

• O facto de não haver a valência de “coordenadora” na plataforma GARE dificultou a 

introdução correta/adequada das atividades; 

• Definição da equipa com antecedência, no mínimo no início do ano letivo, para ser possível 

uma planificação adequada das atividades. 

 
(ver anexos 14 e 15) 

 

3.11 Avaliação final das atividades realizadas em Cidadania e Desenvolvimento 
/Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular 

 
 

A disciplina / área de Cidadania e Desenvolvimento, componente inserida dentro do Projeto de 

Autonomia e Flexibilidade Curricular (DL 55/218), foi desenvolvida pelos docentes dos 

Conselhos de Turma e professores titulares do 1.º ciclo ao longo do ano letivo. Algumas 

dificuldades foram sentidas por parte dos professores na exequibilidade dos projetos, uma vez 

que estavam condicionados pelo plano de contingência vigente no Agrupamento. 

No ensino secundário foi onde se verificou mais dificuldade na realização das atividades e no 

desenvolvimento de projetos, pelo facto dos professores se sentirem pressionados com os 

programas a lecionar em disciplinas de exames finais nacionais. No entanto, como se pode 

verificar nas grelhas em anexo, todas as turmas trabalharam a inter ou a transdisciplinaridade 

de acordo com a estratégia do Agrupamento. 

Foi também explicado aos professores a necessidade de ficar registado o nome dos projetos por 

turma, a fim de se poder certificar os alunos no final do 9.º e 12.º anos. 

 

ASPETOS POSITIVOS 

1. PROFESSORES 

• trabalho colaborativo entre docentes; 

• realização de atividades diversificadas as quais permitem aos alunos perspetivas 

diferentes do seu processo ensino / aprendizagem; 
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• realização de atividades interpares; 

• articulação entre conteúdos e atividades de diferentes disciplinas; 

• diversificação das estratégias adotadas e atividades desenvolvidas; 

• empenho dos docentes nas diferentes atividades realizadas que atuaram como 

dinamizadores e como acompanhantes; 

2. ALUNOS 

• trabalho colaborativo entre discentes; 

• autonomia dos alunos na concretização das tarefas atribuídas; 

• capacidade de trabalho direcionada para o projeto; 

ASPETOS NEGATIVOS 

1. PROFESSORES 

• Plano de contingência que não permitiu o desenvolvimento de alguns projetos; 

• dificuldade em articular conteúdos de diferentes disciplinas devido ao momento 

em que são lecionados; 

• coordenação das atividades com a lecionação dos conteúdos curriculares essenciais 

das diferentes disciplinas, especialmente nas disciplinas sujeitas a exame; 

• inovação na prática pedagógica; 

• maior uso de espaços diversos da escola (biblioteca e ginásio) para dinâmicas de 

grupo (1.ºciclo). 

 

2. ALUNOS 

• heterogeneidade das turmas dificulta a constituição dos grupos de trabalho; 

• desmotivação de alguns alunos; 

• falta de autonomia de alguns alunos; 

• cumprimento de regras e a dificuldade de exposição de opiniões por parte de alguns 

alunos (1.º ciclo).    

  

 SUGESTÕES DE MELHORIA 

•  envolver os alunos na conceção do projeto para que os discentes o considerem 

"seu"; 

• necessidade de reformular os projetos quando os alunos não se identificam com os 

mesmos; 

• valorizar o desenvolvimento do trabalho dos alunos em pequenos grupos; 

• criar estratégias no sentido de obter uma maior responsabilização do aluno perante 

as tarefas a realizar; 
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• diversificação das estratégias como motivação dos alunos; 

•  criação de parcerias; 

• elaborar um pequeno questionário para os alunos sugerirem temas de trabalho e 

métodos/estratégias para os concretizarem; 

• pensar em estratégias que visem integrar melhor os alunos não falantes do 

português; 

• realizar pesquisas fora da sala de aula com o objetivo de desenvolver as capacidades 

cognitivas e métodos de trabalho. 

 

Propõe-se como sugestão para o próximo ano letivo, que o Agrupamento desenvolva estratégias 

para o registo das certificações dos projetos desenvolvidos no 3.º ciclo e ensino secundário. 

 

 

A Coordenadora 

Maria do Sameiro Vale 

(ver anexo 16) 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A concretização do PAA representou e impulsionou a vitalidade do Agrupamento.  Considerou-

se como uma oportunidade para promover atividades integradoras do saber, para promover a 

articulação horizontal e vertical, e por isso funcionou como estratégia promotora do sucesso, 

uma vez que integrou uma efetiva aquisição e partilha de saberes. 

Após a análise das avaliações das diversas atividades e projetos desenvolvidos foram 

considerados como pontos fortes: 

 Participação ativa dos elementos da Comunidade Escolar na concretização do plano; 

 Contributo para o enriquecimento curricular dos alunos e para o desenvolvimento de 

valores e competências; 

 Diversidade do tipo de atividades;  

  Articulação interciclos;  

  Apoio à inclusão;  

 Maior divulgação das atividades realizadas através da web; 

 Promoção da interdisciplinaridade e da articulação de conteúdos e competências; 

 Dinamização de atividades e articulação entre as Bibliotecas Escolares e os vários 

Departamentos Curriculares; 

 Trabalho colaborativo/articulação entre os elementos da Comunidade Escolar; 

 Contributo para a criação de hábitos regulares de vida saudável; 

 Sensibilização da Comunidade para desafios e problemas atuais; 

 Possibilidade de os alunos vivenciarem experiências às quais não teriam acesso no 

contexto extraescolar; 

 Contributo das parcerias para a consecução das atividades; 

 

Como constrangimentos, foram referenciados os seguintes aspetos sobre os quais 

importa refletir:  

 O plano de contingência ainda vigente até ao final do 2.º período; 

 Incumprimento dos prazos de introdução das atividades na plataforma GARE e 

realização da respetiva avaliação; 

 A  maioria das atividades foram avaliadas pelos seus dinamizadores, propõe-se que no 

próximo ano  essa avaliação seja feita também pelo público-alvo.  

 

Sugere-se que no próximo ano letivo, cada estrutura/Departamento deverá encontrar 

os mecanismos necessários para a superação dos aspetos menos 

conseguidos/constrangimentos supramencionados. Deve dar-se continuidade à 

promoção do empreendedorismo dos alunos através do seu envolvimento em projetos 

de escola, nacionais ou internacionais. 

Emanuela Azevedo 

Maria do Sameiro Vale 
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Anexo 1 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO 

 

ANO LETIVO DE 2021-2022 

1-ASPETOS POSITIVOS MAIS RELEVANTES. 

No sentido de uniformizar o trabalho de toda a equipa, no início do ano letivo, é realizada uma reunião, 

com todos os professores do Gabinete Disciplinar, para orientações, tomada de conhecimento da 

legislação, modelos e normas, procedimentos a adotar num processo disciplinar, bem como a reflexão 

sobre as estratégias de intervenção a adotar junto dos alunos com Ocorrências Disciplinares, 

consideradas significativas. 

Todas as participações disciplinares, antes de serem processadas pelo Gabinete Disciplinar, são 

previamente lidas e tomadas medidas imediatas, pela Coordenação da Escola, no sentido de identificar, 

esclarecer, e solucionar o conflito, para além de aconselhar e orientar os alunos problemáticos. Desta 

forma é dada uma primeira e rápida resposta, no sentido de combater a indisciplina. O Gabinete 

Disciplinar, no menor tempo possível, dá depois conhecimento aos Diretores de Turma, das ocorrências 

disciplinares atribuídas aos alunos da sua direção de turma, para que este informe o respetivo 

Encarregado de Educação.  

Regularmente, é efetuado um controle/análise das participações e feita a triagem, consoante a 

gravidade, dos casos prioritários, para controle e acompanhamento preventivo dos alunos ou 

procedimento disciplinar. As ações a desenvolver pela equipa, passam por chamar a atenção dos alunos 

para as noções de obediência e de respeito, fonte de toda a violação dos deveres do aluno. 

A pronta e coesa colaboração existente entre as partes envolvidas, nomeadamente, entre a equipa deste 

Gabinete Disciplinar, a Coordenação da Escola e a Direção do Agrupamento, tem contribuído bastante 

para a agilização da resolução das situações de indisciplina, num combate mais eficaz das mesmas, 

intervindo assim cada vez mais de forma preventiva, na melhoraria da disciplina na nossa escola e 

consequentemente promover o sucesso escolar dos nossos alunos. 

Também, a existência no Gabinete Disciplinar de uma excelente e empenhada equipa de professores, 

bastante dedicados ao trabalho e com um perfil adequado aos objetivos deste gabinete, permitiu um 

melhor controlo das ocorrências e uma atuação mais rápida e eficiente na resolução de todos os 

procedimentos disciplinares. 

 

1.1- DADOS QUANTITATIVOS POSSÍVEIS 

Total das Participações registadas no 1º,2º e 3º Período: 327          
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                                 Participações registadas por ano de escolaridade: 

5ºano 6ºano 7ºano  

1ºP 

2ºP 

3ºP 

 130 

1ºP 

2ºP 

3ºP 

 84 

1ºP 

2ºP 

3ºP 

 113 

Total 130  84  113 327 

 
Observações:  

O maior número de ocorrências disciplinares/participações registou-se no 5ºano: 130 

(comparativamente a 113 no 7ºano). O número inferior de participações registou-se no 6ºano: 84. 

É de salientar que os dados apresentados são relativos apenas ao número de participações e não ao 

número de alunos envolvidos em cada ocorrência. 

 

Grelha expositiva com o total de Ocorrências/Participações. 

  

5ºAno  6ºAno  7ºAno 

Turmas 1ºP/2ºP/3ºP   Turmas 1ºP/2ºP/3ºP  Turmas 1ºP/2ºP/3ºP 

A 13  A 7  A  12 
 

B 21 
 

 B 7  B  6 

C 21 
 

 C 11 
 

 C 20  

D 16 
 

 D 8  D 5  

E 13 
 

 E 23  E 10  

F 32 
 

 F 21  F 22  

G 14 
 

 G 7  G 6  

        H  22 

 
Total  

 
130  

  

  
Total 

  
84 

  
Total 

 
113   

 

Em virtude de o programa informático do Gabinete Disciplinar não estar operacional, por motivo de não 

se ter conseguido fazer a sua instalação, para registo de todas as ocorrências disciplinares, nos dados 

fornecidos neste relatório não estão contempladas as participações dos processos disciplinares já 

realizados, uma vez que estes já estão arquivados e já não se encontram na posse do gabinete. 

2-ASPETOS NEGATIVOS MAIS RELEVANTES 

Foram analisadas e tratadas as 340 participações recebidas, considerando-se que a maioria delas se 

devem:  

- ao não cumprimento, pelos alunos, do código de conduta dentro e fora da sala de aula, demonstrando 

uma falta de respeito pela autoridade e desobediência aos professores e funcionários;  



- a agressões físicas e/ou verbais entre alunos;  

- apetência dos alunos para se queixarem uns dos outros, por motivos pouco significativos, o que é 

frequente e eleva bastante o número de participações recebidas;  

- ao número significativo de alunos que não cumprem o seu dever de assiduidade, perturbando e 

circulando nos corredores e pátios em tempos de aula, o que origina a participação dos assistentes 

operacionais;  

- recusa frequente de apresentação do cartão de estudante ou saídas não autorizadas pela portaria.  

2.1-DADOS QUANTITATIVOS POSSÍVEIS 

Processos Disciplinares instaurados no 1ºPeríodo: 13 (2 com Suspensão Preventiva de 10 dias, incluindo 

1 que acumula também pedido de Transferência de Escola; 2 com Suspensão de 8 dias e 2 com 

Suspensão de 5 dias; nos restantes 7, as suspensões vão até 3 dias). 

Processos Disciplinares instaurados no 2ºPeríodo: 16 (2 com Suspensão Preventiva de 10 dias; nos 

restantes 14, as suspensões vão até 3 dias). 

Processos Disciplinares instaurados no 3ºPeríodo: 15 (1 com Suspensão Preventiva de 12 dias; 1 com 

pedido de Transferência de Escola e 1 com suspensão de 8 dias; nos restantes 12, as suspensões vão até 

3 dias).   

Grelha expositiva com o total de Medidas disciplinares Corretivas/Sancionatórias. 

 

Medidas Disciplinares Sancionatórias 

(Processos Disciplinares Instaurados) 
 

5ºAno  6ºAno  7ºAno 

 1ºP 2ºP 3ºP   1ºP 2ºP 3ºP   1ºP 2ºP 3ºP 

A 1 2 1  A 0 0 0  A 0 3 4 

B 0 0 0  B 2 0 0  B 0 0 1 

C 0 0 1  C 3 0 0  C 0 0 0 

D 1 3 2  D 0 0 0  D 0 0 
 

1 
 

E 1 1 0  E 3 1 2  E 0  0 

 
1 

F  0 1 
 

0 
 

 F 1 2 0  F 0 0 0 

G 0 1 
 

0  G 0 0 0  G 1 1 0 

  H 0 1 2 

 

Total das ocorrências e procedimentos disciplinares em anos letivos anteriores, 
comparativamente a 2021-2022: 

             2017/18  

1º,2ºe 3ºP 

2018/19  

1º,2ºe 3ºP 

2019/2020  

1º e 2ºP 

2020/21  

1º,2ºe 3ºP 

2021/22  

1º,2ºe 3ºP 

Ocorrências 
disciplinares 

1303 
 

1340 
 

 
248 

  

 
340 

 
327 

Procedimentos 
disciplinares 

61 

 

105 

 

31 

  

 

29 

 

44 



 

Observações: Nesta grelha os totais de 2019/2020 são referentes só ao 1º e 2º Períodos, em virtude do 

cancelamento das aulas presenciais, passando ao regime de E@D, a partir do dia 16 de março, devido à 

situação de pandemia. 

Salienta-se também, que apesar do número total de alunos se manter o mesmo atualmente, devido ao 

aumento das turmas do 7ºano, nos anos de 2017/18 e 2018/19, representados na tabela, ainda existiam 

turmas do 8º e 9º ano.  

Neste ano letivo, 2021/2022, verificou-se uma redução de ocorrências disciplinares, mas mais 

procedimentos disciplinares, embora nesse aumento se verifiquem casos de alunos com várias 

reincidências.  

No geral, continua a verificar-se uma melhoria no comportamento global dos alunos da nossa escola, 

sendo que estes resultados se devem ao empenho, à pronta intervenção e colaboração coesa de todos os 

elementos da equipa disciplinar, da Coordenação, professores e funcionários que sempre trabalharam no 

sentido de promover um clima de escola positivo e na qualidade do serviço de ensino.  

 
3- ESTRATÉGIAS EXEQUÍVEIS DE MELHORAMENTO OU RESOLUÇÃO 

Proponho as seguintes medidas para fazer face aos problemas disciplinares na nossa escola: 

• Continuar a designar professores para o Gabinete Disciplinar com indicação no seu horário de tempo 

seguido superior a 90 minutos e não intercalado e preferencialmente 2 ou 3 vezes semanais; 

• Quando da elaboração dos horários dos professores, colocar dois colaboradores, em simultâneo, a 

desempenhar funções no Gabinete Disciplinar, para estar sempre um professor presente na audiência 

com os Encarregados de Educação e com o Instrutor; 

• Manter a mesma equipa de trabalho, no Gabinete Disciplinar, uma vez que esta já está experiente 

com todos os procedimentos disciplinares, o que otimiza a intervenção na diminuição da indisciplina na 

escola; 

• Articulação do GD com os vários agentes educativos, como os Diretores de Turma, Tutores, 

Encarregados de Educação e Gabinete de Psicologia, no acompanhamento de alunos sinalizados por 

comportamento/atitudes inadequadas e no seu encaminhamento para percursos educativos alternativos; 

• É importante, a resolução rápida da ligação entre a Escola Paula Vicente e a Direção do 

Agrupamento, para agilizar a assinatura dos documentos e conclusão dos processos. Esta comunicação 

era antigamente assegurada por um assistente operacional e controlada por um elemento da secretaria; 

• Equipar o Gabinete Disciplinar com uma fotocopiadora, para dar resposta às necessidades deste 

Gabinete em fotocopiar documentos processuais ou participações disciplinares, para entregar aos 

Diretores de Turma; 

• Saliento a importância da instalação de um programa informático do Gabinete Disciplinar, para 

registo de todas as ocorrências disciplinares, por ano, turma e aluno e facilitar posteriormente a sua 

consulta e rigor de dados. 

 

• Na primeira reunião do ano letivo, com os Encarregados de Educação, bem como com os alunos, é 

importante os Diretores de Turma, darem conhecimento do Regulamento Interno/Estatuto do Aluno e 

das sanções/penalizações a aplicar no caso de incumprimento ou violação das regras de comportamento 

definidas pelo Agrupamento, procurando deste modo, o envolvimento e responsabilização do aluno e do 

seu encarregado de educação. Nesse âmbito, para o reforço da autoridade na escola, é fulcral a estreita 

colaboração dos encarregados de educação, quer na adoção de estratégias de prevenção, recomendando 



o cumprimento das regras aos seus educandos, quer na adoção de medidas educativas e no respeito pelas 

medidas disciplinares implementadas na escola; 

 

• Leitura de uma ordem de serviço em todas as salas/turmas sobre o cumprimento das regras básicas 

dentro da sala de aula relembrando os alunos, que o incumprimento dos deveres constantes do 

Regulamento Interno constitui infração disciplinar passível da aplicação de medidas corretivas e/ou 

sancionatórias, apelando-se à adoção de comportamentos adequados e civicamente corretos e afixação 

dessa informação em forma de cartaz em todas as salas e nos corredores dos pisos; 

 

• Divulgação nas turmas, das medidas disciplinares aplicadas, como medida dissuasora para todos os 

alunos; 

 

• Reforçar no regulamento interno que, nos casos de indisciplina graves, os alunos são impedidos de 

participar em visitas de estudo, torneios ou atividades similares a terem lugar nesse ano letivo; 

 

• Com o objetivo de diminuir o número de participações, deve continuar a desenvolver-se um 

trabalho de sensibilização dos alunos, por parte dos Diretores de Turma, no sentido de eles distinguirem 

melhor as situações que devem ser participadas por escrito, das restantes, nomeadamente dos casos 

pouco significativos. 

 

Assim, no sentido de melhorar/promover a disciplina na nossa escola, pretende-se que o Gabinete 

Disciplinar, continue a ser um espaço promotor de um clima escolar positivo e de sucesso do processo 

educativo, através do tratamento de situações de indisciplina de modo a melhorar o desempenho e o 

rendimento escolar dos alunos, as condições de aprendizagem e as atitudes e valores, contribuindo deste 

modo para a promoção pessoal, social e humana e consequentemente, para a integração social e 

profissional. 

       Não quero finalizar sem agradecer o elevado profissionalismo, empenho e colaboração de todos os 

elementos da equipa disciplinar e da Coordenação que se dedicaram e se disponibilizaram 

incondicionalmente (inclusive no seu horário que era largamente ultrapassado de modo a dar 

cumprimento ao trabalho) permitindo assim, trabalhar em articulação no sentido de uma maior eficácia 

para atingir um melhor comportamento dos alunos e consequentemente a melhoria dos resultados 

escolares.  

       Assim, considero que foram plenamente cumpridos os objetivos expectáveis para este ano letivo e que 

toda a equipa continua de Parabéns! 

 

 

Data:  30   /   junho      /   2022                                                                       

                                                          

                                                                                                                     A Responsável 

                                                                                                Maria da Graça Cruz 
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Anexo 2 
 

 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA DO RESTELO 
GABINETE DISCIPLINAR 
Ano Letivo 2021/2022 

 
 

Relatório de Avaliação Final do Gabinete Disciplinar 
 
 

1. Este Relatório resulta dos dados recolhidos pelo Gabinete Disciplinar, na sequência do 

Relatório de Avaliação Intermédia, optando-se por manter o texto que consta no 

mesmo. O período a que se refere, estende-se até ao final das atividades letivas, dia 

15 de junho de 2022. 

2. A equipa do Gabinete Disciplinar continuou a trabalhar em estreita colaboração com o 

Gabinete de Apoio ao Aluno, partilhando recursos humanos e físicos e assegurando 

sempre que necessário, o atendimento presencial relativamente aos alunos que 

tiveram ordem de saída da sala de aula. 

3. Como nos anos anteriores e para permitir a análise e a reflexão sobre as situações 

indisciplina ocorridas, o Gabinete Disciplinar procedeu ao levantamento diário das 

participações disciplinares entregues, analisou o seu conteúdo, classificou a 

ocorrência por grau de gravidade, verificou a frequência da participação disciplinar 

por aluno (número de participações disciplinares por aluno), articulou com os 

Diretores de Turma e Direção as medidas corretivas/sancionatórias, a aplicar em cada 

caso.  

4. As participações disciplinares, por anos de escolaridade, são as que constam no 

quadro 1., elaborado com base nos dados que deram entrada no GD. 
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Os dois quadros permitem comparar as ocorrências do ano corrente, com ano anterior. Ambos 

os dados são relativos ao ensino presencial. 

Pouco significativa a comparação, porque no ano letivo de 2020/21 só há registos de 

participações em ensino presencial (parte do ano letivo verificou-se em E@D). 

Quadro 1. Nº de participações por anos de escolaridade (8.º, 9º, 10º, 11º e 12º)   
(ano letivo de 2021/2022) 

 

Quadro 2. Nº de participações por anos de escolaridade (8.º, 9º, 10º, 11º e 12º)   
(ano letivo de 2020/2021) 

 
Ano 2021/22 - O ano de escolaridade no qual se verifica maior número de participações, ou 

seja, maior nível de indisciplina, é no 8.º ano, logo seguido do 10.º ano.  

 

 

 

 

 

  

1º período 2.º período 3.º período Total 

8º ano 15 28 17 60 

9º ano 6 27 3 36 

10º ano 24 12 14 50 

11º ano 16 13 13 42 

12º ano 2 0 0 2 

Total 63 80 47 190 

 Participações por ano de escolaridade  
 

1º 
período 

Janeiro 
(dia 21) 

Total Abril Maio junho Total 

8º ano 11 3 14 3 0 1 18 

9º ano 29 4 33 13 6 1 53 

10º ano 19 4 23 3 6 2 34 

11º ano 6 1 7 0 3 0 10 

12º ano 1 0 1 0 0 0 1 

Total 66 12 78 19 15 4 116 
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5. Quanto ao número de Medidas Sancionatórias aplicadas por ano de escolaridade são 

as que constam no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Nº de Medidas Sancionatórias aplicadas por anos de escolaridade (8.º, 

9º, 10º, 11º e 12º) (ano letivo de 2021/2022) 

 Medidas Sancionatórias por ano de escolaridade 
 

1º período 2.º período 3.º período Total 
(anual) 

1.º Ciclo 1 1  
 

        --------- 2 

8º ano 2 4 4 10 

9º ano ----- 6 ------ 6 

10º ano ----- 1 2 3 

11º ano ----- ------ ------- ------- 

12.º 
ano 

2 ------- ------- 2 

 

• Neste ano letivo, registaram-se 3 (três) procedimentos disciplinares, nos quais se 

aplicaram suspensões superiores a 3 dias – de 6 a 10 dias. 

• Para as restantes medidas sancionatórias, em número de 20 (vinte), o número de 

dias varia entre 1 a 3 dias de suspensão. 

• Verifica-se um aumento no número de medidas sancionatórias aplicadas (total de 23) 

relativamente ao ano letivo anterior (total 8). 

 

Aspetos a melhorar:  

• Colocar um computador labtop na sala do GAA/GD destinado ao funcionamento destas 

duas estruturas. 

• Aquisição de uma pen para gravação de ficheiros específicos do GD (Despachos e 

Procedimentos Disciplinares), ficando em posse da(o) coordenadora(o) do GAA/GD, 

para posterior arquivo junto aos documentos. 

• Reforço na articulação do GD com os Coordenadores de Diretores de Turma e com os 

Diretores de Turma, no que diz respeito a medidas corretivas e/ou sancionatórias. 

• Se necessário, articulação com professores do Ensino Especial e SPO. 

 

 

 

 

Escola Secundária do Restelo, 30 de junho de 2022 

A coordenadora do GD 

Maria Helena Prista Esteves 



Anexo 3 

 
 
 
 
 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO 
 
 

 

 
 
 
 
 

Percentagem de alunos que frequentaram o CR durante o 2.º período: 
 
COMPORTAMENTO - 19% 
 
OUTROS MOTIVOS - 81% 
 
 
Percentagem de alunos que frequentaram o CR durante o 3.º período: 
 
COMPORTAMENTO -13% 
 
OUTROS MOTIVOS - 87% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 junho 2022 
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Anexo 4 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO 

 
ESCOLA SECUNDÁRIA DO RESTELO 

 
GABINETE DE APOIO AO ALUNO 

Ano letivo 2021/2022 

 
Relatório final das atividades  

 
Ao longo ano foram realizados 50 atendimentos. 

No quadro 1 apresentam-se os totais por turma e por ano de escolaridade, o número de 

comparências de cada aluno no GAA, o número de alunos e alunas atendidos ao longo do ano e os 

dados relativos aos 1.º e 2.º períodos (a sombreado) para comparação com o número de 

atendimentos por ano/turma nos três períodos. 

Destacam-se as turmas 8.º A e 8.º C por terem registado o maior número de atendimentos de alunos 

que receberam indicação de saída da sala de aula. 

Os motivos apresentados pelos professores para encaminhamento para o GAA continuaram a ser, 

maioritariamente, o incumprimento do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o comportamento 

perturbador e, em menor número, a incorreção para colega/professor. 

No quadro 2 é apresentado o número de atendimentos por aluno, em cada ano/turma, durante o 

ano letivo. 

No quadro 3 é apresentada uma comparação entre os totais de atendimentos efetuados em cada ano 

de escolaridade e respetiva percentagem, desde 2008/09, ano em que o GAA iniciou a sua 

atividade. 

O balanço da atuação do GAA é muito positivo. 

O funcionamento do Gabinete de Apoio ao Aluno no mesmo espaço do Gabinete Disciplinar permitiu 

que os recursos humanos tivessem sido reforçados, minimizando os tempos letivos sem professores 

que acompanhassem alunos com indicação de saída de sala de aula e houvesse uma 

complementaridade das valências de atuação de cada um dos Gabinetes, propiciada pela 

proximidade entre os docentes com funções aqui atribuídas, facilitadora da comunicação e do 

acesso aos documentos dos alunos. 

Propõe-se a continuidade de funcionamento destes dois Gabinetes, nos mesmos moldes, no próximo 

ano letivo. 

 

julho/2022 

        O coordenador do GAA 

 

         António Baia da Costa 



 

Quadro 1 
 

Ano/ 
Turma 

Total do 
Ano Número de atendimentos por 

aluno – 3.º Período 2021/22 
Número de 

atendimentos/mês 
1.º Período 

2021/22 
2.º Período 

2021/22 

TOTAL 
DO 

ANO N.º de 

♀ ♂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 abr mai jun Total 
3.º Per. 

Ano/ 
Turma 

Total 
Ano/ 

Turma 
Total 

 

8.º A - 2 1 - - - - - - - - 1 2 - 3 

8 

2 

11 

5 

16 35 

8.º B - 2 - - - - - - - - - - - - 0 1 4 

8.º C 1 5 3 - - - - - - - - - 3 - 3 5 4 

8.º D - 1 - - - - - - - - - - - - 0 1 0 

8.º E - 1 1 - - - - - - - - - 1 - 1 1 0 

8.º F - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

8.º G 1 2 1 - - - - - - - - - 1 - 1 1 2 

8.º H - 1 1 - - - - - - - - - - - 0 0 1 

9.º A - - - - - - - - - - - - - - 0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

9.º B - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

9.º C - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

9.º D - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

9.º E - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

9.º F - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

9.º G - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

10.º A - - - - - - - - - - - - - - 0 

3 

0 

7 

0 

2 12 

10.º B - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

10.º C 1 - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 

10.º D - 1 1 - - - - - - - - - 1 - 1 1 0 

10.º E 2 - - - - - - - - - - - - - 0 0 2 

10.º F - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

10.º G - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

10.º H - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

10.º I 1 - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 

10.º J 2 1 - - - - - - - - - - - - 0 4 0 

10.º L 1 1 2 - - - - - - - - - 2 - 2 0 0 

11.º A - 1 - - - - - - - - - - - - 0 

2 

1 

1 

0 

0 3 

11.º B - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

11.º C - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

11.º D - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

11.º E - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

11.º F - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

11.º G - 2 2 - - - - - - - - - - - 2 0 0 

11.º H - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

11.º I - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

11.º J - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

11.º L - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

12.º A a I - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 

Total 9 20 

 
1 10 0 13 19 18 50 

 
 
 
 



 
Quadro 2 

 

Ano/ 
Turma 

Número de atendimentos por aluno durante o ano 
letivo 2021/2022 TOTAL DO 

ANO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.º A 2 1 2 - - - - - - - 

35 

8.º B - 1 1 - - - - - - - 

8.º C 3 1 1 1 - - - - - - 

8.º D 1 - - - - - - - - - 

8.º E - 1 - - - - - - - - 

8.º F - - - - - - - - - - 

8.º G 2 1 - - - - - - - - 

8.º H 1 - - - - - - - - - 

9.º A - - - - - - - - - - 

0 

9.º B - - - - - - - - - - 

9.º C - - - - - - - - - - 

9.º D - - - - - - - - - - 

9.º E - - - - - - - - - - 

9.º F - - - - - - - - - - 

9.º G - - - - - - - - - - 

10.º A - - - - - - - - - - 

12 

10.º B - - - - - - - - - - 

10.º C 1 - - - - - - - - - 

10.º D - 1 - - - - - - - - 

10.º E 2 - - - - - - - - - 

10.º F - - - - - - - - - - 

10.º G - - - - - - - - - - 

10.º H - - - - - - - - - - 

10.º I 1 - - - - - - - - - 

10.º J 2 1 - - - - - - - - 

10.º L 2 - - - - - - - - - 

11.º A 1 - - - - - - - - - 

3 

11.º B - - - - - - - - - - 

11.º C - - - - - - - - - - 

11.º D - - - - - - - - - - 

11.º E - - - - - - - - - - 

11.º F - - - - - - - - - - 

11.º G 2 - - - - - - - - - 

11.º H - - - - - - - - - - 

11.º I - - - - - - - - - - 

11.º J - - - - - - - - - - 

11.º L - - - - - - - - - - 

12.º A a I - - - - - - - - - - 0 

Total      50  

 



Quadro 3 
 

 
 

 
 

Ano de 
escol. 

 
Anos letivos e percentagens de atendimentos (totais) 

 
 

2008/09 
 

% 2009/10 % 2010/11 % 2011/12 % 2012/13 % 2013/14 % 2014/15 % 2015/16 % 2016/17 % 2017/18 % 2018/19 % 2019/20 % 2020/21 % 2021/22 % 

 
7.º 

 

75 42,4 115 26,5 55 15,8 161 42,1 227 52,8 66 36,3 70 43,4 35 33,6 51 34 11 11 74 55,6 - - - - - - 

 
8.º 

 

36 20,3 80 18,4 111 31,9 51 13,4 25 5,8 53 29,1 18 11,2 22 21,2 14 9,3 20 20 9 6,8 109 63,7 6 24 35 70 

 
9.º 

 

14 7,9 124 28,6 66 19,0 97 25,4 48 11,2 27 14,8 4 2,5 28 26,9 70 46,7 40 40 11 8,3 44 25,7 16 64 0 0 

 
10.º 

 

43 24,3 76 17,5 92 26,4 59 15,4 111 25,8 22 12,1 56 34,8 11 10,6 14 9,3 29 29 27 20,3 10 5,9 3 12 12 24 

 
11.º 

 

8 4,5 26 6,0 15 4,3 14 3,7 13 3,0 13 7,1 13 8,1 7 6,7 1 0,7 0 0 12 9,0 8 4,7 0 0 3 6 

 
12.º 

 

1 0,6 13 3,0 9 2,6 0 0 6 1,4 1 0,6 0 0 1 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Total 

 
177  434  348  382  430  182  161  104  150  100  133  171  25   50 
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Anexo 5 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021/2022 - FINAL  

SPO – Serviço de Psicologia e Orientação 

 

 

Durante este ano letivo de 2021/2022 integraram o SPO – Serviço de Psicologia e Orientação do 

Agrupamento, três psicólogas do Quadro, uma da psicóloga contratada no âmbito do PNPSE – Plano de 

Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, contrato que iniciou em Dezembro de 2020 e que foi 

renovado no presente ano letivo, 2021/2022, uma psicóloga contratada com horário de 18h ao abrigo 

do programa UAARE e que iniciou funções no final de Outubro de 2021. 

 

O trabalho desenvolvido nos estabelecimentos escolares que incluem a Creche, Pré-escolar e 1º ciclo, 

num total de 884 alunos, ficaram, como em anos anteriores, a cargo da Psicóloga Luísa Marques. 

Na EB23 Paula Vicente, com um total de 414 alunos, distribuídos pelas turmas de 5º, 6º e 7º ano de 

escolaridade, continuou em funções no SPO a Psicóloga Ana Santos. A Psicóloga Fernanda Reis, para 

além das funções que desempenhou no âmbito do Programa UAARE desenvolveu outras atividades neste 

estabelecimento de ensino. 

Na Escola Secundária do Restelo, com 305 alunos no Ensino Básico e 786 alunos no Ensino Secundário, 

desenvolveram atividades a Psicóloga Julieta Coito e a Psicóloga Joana Soares.  

 

 

 

1- ASPECTOS POSITIVOS MAIS RELEVANTES. 

 

Num ano em que tanto se falou de SAÚDE, e de SAÚDE MENTAL nunca foi tão notório a importância da 

intervenção das psicólogas, da necessidade de reforçar a equipa do SPO, o que pela primeira vez 

aconteceu.  

Durante o período em análise, o SPO desenvolveu atividades de acordo com as três áreas de 

intervenção: 

- Apoio Psicopedagógico a alunos e professores; 

- Orientação Escolar e Profissional; 

- Apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar. 

 

 

Apoio Psicológico/A 

Poio 
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Dinamizadores: Luísa Marques, Ana Santos, Julieta Coito, Joana Soares, Fernanda Craveiro Reis 

Público-Alvo 

JI1AA / JICAS1 / JICAS2 / JIB1 / JIB2 / JIB3 / JIB4 / JIMR1 / JIMR2 / JIMR3 / JIMR4 / JIBR1 / JIBR2 / 

JIBR3 / 5º A / 5º B / 5º C / 5º D / 5º E / 5º F / 5º G / 6º A / 6º B / 6º C / 6º D / 6º E / 6º F / 6ª G / AA1/ 

2 / AA3 / AA4 / BR1A / BR1B / BR2A / BR2B / BR2/3C / BR3A / BR3B / BR4A / BR4B / BR4C / CAS1 / 

CAS2 / CAS3 / CAS4 / MR1A / MR1B / MR1C / MR2A / MR2B / MR3A / MR3B / MR4A / MR4B / MR4C / 

MS1 / MS2 / MS3A / MS4A / 7º A / 7º B / 7º C / 7º D / 7º E / 7º F / 7º G / 7º H / 8º A / 8º B / 8º C / 8º D 

/ 8º E / 8º F / 8º G / 8º H / 9º A / 9º B / 9º C / 9º D / 9º E / 9ª F / 9º G / 9º H / 10º A / 10º B / 10º C / 

10º D / 10º E / 10º F / 10º G / 10º H / 10º I / 10º J / 10º L / 11º A / 11º B / 11º C / 11º D / 11º E / 11º F 

/ 11º G / 11º H / 11º I / 11º J / 11º L / 12º A / 12º B / 12º C / 12º D / 12º E / 12º F / 12º G / 12º H / 12º 

I / 12º J / Professores / UEE / Funcionários / Enc. Educação / Comunidade Educativa / Alunos ESR / 

Coordenadores de Escola / Diretores de Turma do Ensino Secundário / Diretores de Turma do 3º Ciclo - 

ESR / Diretores de Turma do 3º Ciclo - PV / Diretores de Turma do 2º Ciclo - PV / Titulares de Turma do 

1º Ciclo /Titulares de Turma do Ensino Pré-Escolar / Serviços Técnico - Pedagógicos (SPO) / 

Coordenadores dos Serviços Técnico-Pedagógicos SPO - EE - GAA GD / Serviços Técnico - Pedagógicos 

(Educação especial) / Serviços Técnico - Pedagógicos (Gabinete de Apoio ao Aluno) / Serviços Técnico - 

Pedagógicos (Gabinete Disciplinar)) / Serviços Administrativos / BEAER - Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento / Coordenação/equipa PEA - Projeto Educativo / Coordenação/equipa do Desporto 

Escolar / Coordenador dos DT Secundário / Associação de Estudantes / Associação de Pais / 

Coordenador dos DT 3ºCiclo ESR / Coordenador dos DT 3º Ciclo PV / Coordenador dos DT 2º Ciclo / 

Alunos com NEE / Alunos PV / Alunos 1ºCiclo / UAARE / Alunos Pré-Escolar / Comunidade Escolar / 

Alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; Alunos com PLNM; Alunos Estrangeiros e 

Refugiados. 

Breve Descrição: 

Avaliação Psicopedagógica de Casos Sinalizados. 

Aplicação de Provas Psicológicas. 

Apoio Psicopedagógico Individual/Grupo a Alunos. 

Entrevistas e Aconselhamento Educativo a Encarregados de Educação. 

Entrevistas/Consultoria a Professores. 

Articulação e colaboração com Equipa de Educação Especial. 

Integração na equipa da EMAI. 

Intervenção em Turmas. 

Intervenção na Crise* 

Investigar, propor e colaborar no âmbito da promoção do Sucesso Educativo. 

Reunião com instituições da comunidade para apoio a alunos; articulação com serviços externos. 

Implementação do Projecto AGIR, elaborado pela psicóloga Fernanda Reis com alunos da EB23Paula 

Apoio Psicológico/Apoio Psicopedagógico 
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Vicente em articulação com a Junta de Freguesia da Ajuda, dirigido a alunos sinalizados, com risco 

social e de abandono escolar, com o objetivo de desenvolver competências pessoais e sociais. Ainda, 

encontros e reuniões no âmbito da UAARE. 

* O item "Intervenção na Crise” foi excecionalmente integrado no presente Plano Anual de Atividades 

devido à situação específica que o mundo atravessa presentemente por causa da Pandemia.  Assim, 

para além das atividades habituais do SPO lançaremos, através de elementos de coordenação, a 

possibilidade de qualquer elemento da comunidade educativa se dirigir ao SPO dentro do horário de 

atendimento das respetivas Psicólogas, para ter apoio relativamente a eventual ansiedade e/ou 

preocupações relacionadas com o período difícil que atravessamos. O acolhimento e acompanhamento 

de alunos refugiados, do Afeganistão e da Ucrânia tiveram um carácter prioritário. 

Objectivos: 

- Criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo a todos os alunos.  

- Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade pessoal.  

- Prestar apoio de natureza psicopedagógica a alunos, no contexto das atividades educativas tendo em 

vista o sucesso escolar, a efetiva igualdade de oportunidades e a adequação das respostas educativas.  

- Assegurar, em colaboração com outros serviços competentes, designadamente com a Educação 

Especial, a avaliação de alunos com medidas de suporte à aprendizagem e inclusão e o estudo das 

intervenções adequadas.  

– Contribuir, em conjunto com as atividades desenvolvidas no âmbito das áreas curriculares, dos 

complementos educativos e das outras componentes educativas, não escolares, para a identificação 

dos interesses e aptidões dos alunos de acordo com o seu desenvolvimento global a nível etário.  

- Desenvolver competências de Estudo/Aprendizagem. 

Avaliação:  

Objectivos globalmente concretizados. 

 

Dinamizadores: Joana Soares, Julieta Coito e Fernanda Reis 

Público-Alvo 5º A / 5º B / 5º C / 5º D / 5º E / 5º F / 5º G / 6º A / 6º B / 6º C / 6º D / 6º E / 6º F / 6ª G 

/ 7º A / 7º B / 7º C / 7º D / 7º E / 7º F / 7º G / 7º H / 8º A / 8º B / 8º C / 8º D / 8º E / 8º F / 8º G / 8º H 

/ 9º A / 9º B / 9º C / 9º D / 9º E / 9ª F / 9º G / 9º H / 10º A / 10º B / 10º C / 10º D / 10º E / 10º F / 10º 

G / 10º H / 10º I / 10º J / 10º L / 11º A / 11º B / 11º C / 11º D / 11º E / 11º F / 11º G / 11º H / 11º I / 

11º J / 11º L / 12º A / 12º B / 12º C / 12º D / 12º E / 12º F / 12º G / 12º H / 12º I / 12º J / Professores / 

UEE / Enc. Educação / Alunos ESR / Órgãos de Gestão e Administração - Conselho Geral / 

Coordenadores de Escola / Diretores de Turma do Ensino Secundário / Diretores de Turma do 3º Ciclo - 

ESR / Diretores de Turma do 3º Ciclo - PV / Diretores de Turma do 2º Ciclo - PV / Serviços Técnico - 

Pedagógicos (SPO) / Coordenadores dos Serviços Técnico-Pedagógicos SPO - EE - GAA GD / Serviços 

Técnico - Pedagógicos (Educação especial) / Serviços Técnico - Pedagógicos (Gabinete de Apoio ao 

Aluno) / Serviços Técnico - Pedagógicos (Gabinete Disciplinar) / BEAER - Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento / Coordenação/equipa PEA - Projeto Educativo / Coordenador dos DT Secundário / 

Associação de Estudantes / Associação de Pais / Coordenador dos DT 3ºCiclo ESR / Coordenador dos DT 

Informação e Aconselhamento Vocacional 
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3º Ciclo PV / Coordenador dos DT 2º Ciclo / Alunos com NEE / Alunos PV / UAARE / Comunidade Escolar 

/ Alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão/ Alunos PLNM/ Alunos Refugiados. 

 

Breve descrição: 

Informação e aconselhamento vocacional aos alunos que necessitam de apoio nas suas escolhas 

escolares.  

Informação sobre Percursos Escolares Diferenciados. 

Atividades estruturadas dirigidas a alunos que estão no 9º ano e 12º ano. 

Orientação Vocacional pontual, a alunos que revelam maiores dificuldades na escolha. 

Sessões com pais e encarregados de educação sobre o sistema educativo português e como podem 

apoiar os filhos e educandos no processo de orientação. 

Construção de um e-book de informação sobre cursos e profissões. 

Objectivos: 

- Apoiar os alunos na construção de um projeto escolar e/ou profissional;  

- Prestar ajuda em casos de maior dificuldade de escolha. 

 

Avaliação: 

Globalmente concretizado, devido à ausência por motivos de saúde de uma psicóloga da Escola 

Secundária. Não houve lugar a substituição, o que levou a uma reorganização do trabalho a realizar e 

uma nova definição de prioridades. As duas últimas atividades não foram plenamente concretizadas. 

 

 

Dinamizadores: Luísa Marques, Ana Santos, Julieta Coito, Joana Soares e Fernanda Craveiro Reis 

PJI1AA / JICAS1 / JICAS2 / JIB1 / JIB2 / JIB3 / JIB4 / JIMR1 / JIMR2 / JIMR3 / JIMR4 / JIBR1 / JIBR2 / 

JIBR3 / 5º A / 5º B / 5º C / 5º D / 5º E / 5º F / 5º G / 6º A / 6º B / 6º C / 6º D / 6º E / 6º F / 6ª G / AA1/ 

2 / AA3 / AA4 / BR1A / BR1B / BR2A / BR2B / BR2/3C / BR3A / BR3B / BR4A / BR4B / BR4C / CAS1 / 

CAS2 / CAS3 / CAS4 / MR1A / MR1B / MR1C / MR2A / MR2B / MR3A / MR3B / MR4A / MR4B / MR4C / 

MS1 / MS2 / MS3A / MS4A / 7º A / 7º B / 7º C / 7º D / 7º E / 7º F / 7º G / 7º H / 8º A / 8º B / 8º C / 8º D 

/ 8º E / 8º F / 8º G / 8º H / 9º A / 9º B / 9º C / 9º D / 9º E / 9ª F / 9º G / 9º H / 10º A / 10º B / 10º C / 

10º D / 10º E / 10º F / 10º G / 10º H / 10º I / 10º J / 10º L / 11º A / 11º B / 11º C / 11º D / 11º E / 11º F 

/ 11º G / 11º H / 11º I / 11º J / 11º L / 12º A / 12º B / 12º C / 12º D / 12º E / 12º F / 12º G / 12º H / 12º 

I / 12º J / Professores / UEE / Funcionários / Enc. Educação / Autarquia / Comunidade Educativa / 

Alunos ESR / Intercâmbio / Órgãos de Gestão e Administração - Conselho Geral / Coordenadores de 

Escola / Diretores de Turma do Ensino Secundário / Diretores de Turma do 3º Ciclo - ESR / Diretores de 

Turma do 3º Ciclo - PV / Diretores de Turma do 2º Ciclo - PV / Titulares de Turma do 1º Ciclo / 

Titulares de Turma do Ensino Pré-Escolar / Serviços Técnico - Pedagógicos (SPO) / Coordenadores dos 

Apoio ao Desenvolvimento do Sistema de Relações na Comunidade Escolar 
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Serviços Técnico-Pedagógicos SPO - EE - GAA GD / Serviços Técnico - Pedagógicos (Educação especial)) 

/ Serviços Técnico - Pedagógicos (Gabinete de Apoio ao Aluno)) / Serviços Técnico - Pedagógicos 

(Gabinete Disciplinar)) / Serviços Administrativos / OPTE - Estrutura de Apoio Pedagógico / BEAER - 

Bibliotecas Escolares do Agrupamento / Coordenadores AAAF/CAF/AEC/CLUBES (Autarquia) /  

 

Coordenação/equipa PEA - Projeto Educativo / Coordenação/equipa do Desporto Escolar / Coordenador 

dos DT Secundário / Associação de Estudantes / Associação de Pais / Coordenador dos DT 3ºCiclo ESR /  

 

Coordenador dos DT 3º Ciclo PV / Coordenador dos DT 2º Ciclo / Alunos com NEE / Alunos PV / Alunos 

1ºCiclo / UAARE / Alunos Pré-Escolar / Fornecedores / Comunidade Escolar / Alunos com medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão/ Alunos PLNM/ Alunos Refugiados. 

 

Breve Descrição: 

Reuniões com Elementos da Comunidade Escolar. 

Investigar, propor e colaborar na Promoção do Sucesso Educativo. 

Reunião com instituições da comunidade para apoio a alunos; articulação com serviços externos. 

Implementação do Projecto AGIR, com alunos da EB23Paula Vicente em articulação com a Junta de 

Freguesia da Ajuda, dirigido a alunos sinalizados, com risco social e de abandono escolar, com o 

objetivo de desenvolver competências pessoais e sociais. Ainda, encontros e reuniões no âmbito da 

UAARE. 

Objetivos: 

- Articular a sua ação com outros serviços, nomeadamente nas áreas da saúde, justiça e segurança 

social, de modo a contribuir para a resolução de problemas e o planeamento de medidas de 

intervenção mais adequadas em situações de maior complexidade  

- Promover, no âmbito da educação para a saúde, estilos de vida saudáveis Implementar programas 

e/ou estratégias no sentido de amplificar os fatores de proteção da saúde psicológica e o sucesso 

pessoal, desportivo e educativo (e.g., sentimentos positivos de autoestima, autoconceito, e 

autoeficácia; capital psicológico positivo; otimismo e expectativas positivas em relação à escola e ao 

futuro; resolução assertiva de problemas; competências sociais e de autorregulação; relações 

interpessoais positivas e de suporte; resiliência e coping; sentimento de pertença e ligação à escola). 

- Facilitar a troca de informação; otimizar a resolução de problemas que surjam. 

 

Avaliação: 

Globalmente concretizado. 
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2 -DADOS QUANTITATIVOS POSSÍVEIS. 

 

Atendimentos 

Alunos 2320 

Educadores, Professores, DT 667 

Pais/Enc.de ED. 920 

Educação Especial 506 

Outros 71 

 
Total:3978 

 

 

 

 

Reuniões 

SPO 180 

Educ., Profes., CDT, DT 80 

EMAEI e Educação Especial 75 

UAARE 226 

Direção, Coord. de Estabelecimento 54 

Entidades externas 132 

 
Total: 747 

 

Avaliação Psicológica e Relatórios 

Avaliações Psicológicas 238 

Relatórios 448 

 
Total: 726 

 

Nota: Estes dados não incluem o trabalho desenvolvido pela psicóloga Joana Soares, em Licença de 

Maternidade (interrompeu a actividade em Abril de 2022). 

Observações: 

Há três psicólogas que não foram abrangidas pelo plano tecnológico de atribuição de computador, o 

que é extremamente injusto. Apenas as psicólogas Fernanda Craveiro Reis e Joana Soares usufruíram 

desta possibilidade. Todos os docentes e alunos do agrupamento tiveram esse direito, o que é 

incompreensível e profundamente injusto para as psicólogas Julieta Coito, Luísa Marques e Ana Santos. 
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3 -PROPOSTAS DE MELHORIA 

A resposta dada pelo SPO às necessidades identificadas é frequentemente sentida como insuficiente, 

por parte de todos os profissionais que integram este Serviço. 

Neste agrupamento, consideramos que a atribuição de 1 psicóloga do Serviço de Psicologia e 

Orientação a desenvolver funções nas 4 Escolas de 1o ciclo e 5 JI’s é claramente insuficiente. A EB23 

Paula Vicente é um território de intervenção muito desafiante e este ano foi possível dar resposta a 

alguns dos pedidos porque foi atribuído crédito horário à psicóloga Fernanda Reis. Só desta forma se 

conseguiu implementar o Projecto AGIR, Anexo 1. O ratio psicólogo/número de alunos a abranger não é 

adequado à situação que vivemos. Já não o era antes da crise pandémica, da crise económica e do 

acolhimento dos bem-vindos refugiados de guerra, naturalmente que tudo se complexificou e 

aumentaram os pedidos de acompanhamento. As condições sociais actuais exigem uma intervenção de 

cariz sistémico, para contribuir para o desenvolvimento do sentimento de pertença, de solidariedade e 

de tolerância. É necessário mais empenho na passagem à prática do que já está previsto na legislação 

vigente, nomeadamente, na escola inclusiva, na diferenciação pedagógica e na flexibilidade curricular.  

É urgente que o ME queira ter uma visão realista dos recursos humanos em falta, nomeadamente de 

psicólogos que consigam contribuir para corresponder às necessidades de alunos, pais e professores na 

área da Saúde Mental e da qualidade pedagógica. 

Seria desejável a continuidade do trabalho das psicólogas contratadas, Fernanda Reis e Joana Soares. 

Seria desejável que no início do próximo ano lectivo, quando o SPO faz o planeamento das actividades 

a desenvolver, contar com a continuidade e a estabilidade dos profissionais. 

 

 

 

Lisboa, 8 de Julho de 2022 

 

A Coordenadora do Serviço de Psicologia e Orientação 

do Agrupamento de Escolas do Restelo 

      Julieta Coito 

         (Cédula Profissional nº 7347,da Ordem dos Psicólogos) 
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Anexo 7

RELATÓRIO FINAL  

DA ESTRUTURA INTERMÉDIA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Ano Letivo 2021/2022 

Lisboa, 8 de julho de 2022 

   A  COORDENADORA DE  GRUPO 

    Susana Freitas 
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1- ASPECTOS POSITIVOS MAIS RELEVANTES. 

 

Durante o letivo de 2021/22 fizeram parte do grupo de Educação Especial, 19 docentes, um dos quais em 

situação de substituição. Destes, quinze são do Quadro do Agrupamento. Do tempo de serviço destes docentes 

resulta na totalidade uma redução horária letiva significativa. Cada docente apoiou em média 20 alunos.  

Deste grupo, nove docentes, apoiavam os alunos dos seis Jardins de Infância e cinco escolas de Ensino Básico 

de 1º ciclo que beneficiavam de medidas de suporte à aprendizagem conforme o Dec lei nº 54.  O Centro de 

Apoio à Aprendizagem da EB Moinhos do Restelo deu apoio especializado a 6 alunos com medidas adicionais. 

Outras duas professoras apoiaram os restantes 31 alunos do JI e do 1º ciclo com medidas seletivas.  

A docente colocada na EB de Caselas esteve colocada em mobilidade estatutária no Serviço de Pediatria do 

Desenvolvimento do Hospital de S. Francisco Xavier. Nesta escola esteve ainda um professor a meio tempo a 

apoiar os 11 alunos com medidas de suporte. 

Na EB/JI Bairro do Restelo esteve uma professora a tempo inteiro e um a tempo parcial a apoiar um aluno 

com medidas adicionais e outros 18 alunos com medidas seletivas. Nesta escola funcionou o projeto semanal 

de sensibilização para a música, da responsabilidade de um professor de educação especial com formação 

em música. Este projeto foi muito benéfico para os alunos com medidas, pois a música intervém no 

relaxamento, no desenvolvimento da linguagem e da consciência fonológica. 

Na EB Prof. Manuel Sérgio esteve colocada uma professora a apoiar dois alunos com medidas adicionais (uma 

delas refugiada ucraniana) e outros 8 alunos com medidas seletivas. Esta escola tem características 

específicas pelo que a presença de um professor de educação especial a tempo inteiro se justifica plenamente 

para pôr em prática a diferenciação pedagógica e assim estimular a motivação e assiduidade da população 

escolar. 

No JI Sta. Mª Belém foram apoiados 3 alunos com acompanhamento insuficiente (até mesmo indireto) da ELI. 

Na Escola do 2º/3º Ciclo Paula Vicente desenvolveram a sua atividade seis professores, dois dos quais deram 

resposta aos 11 alunos que necessitaram de apoio especializado no CAA. Os restantes 70 alunos beneficiaram 

de antecipação e reforço das aprendizagens com os docentes de educação especial, quer em contexto de 

sala de aula, como em contexto mais individualizado no CAA. O apoio dado nesta escola em contexto de 

turma tem-se revelado muito benéfico pois permite um apoio individualizado em contexto inclusivo e uma 

maior articulação com os docentes das disciplinas. Por outro lado, é importante manter apoio em CAA para 

desenvolver competências específicas de leitura, escrita, concentração, que são transversalmente essenciais. 

Na Escola Secundária do Restelo, estiveram três professoras em horário completo, um em tempo parcial, a 

acumular com o 1º ciclo e outro também em tempo parcial num JI e na EB Paula Vicente. A Coordenadora de 

grupo esteve na Secundária e integrou a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva.  
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O serviço distribuído e respetivos horários foram sendo ajustados, conforme as necessidades dos alunos e das 

escolas. Todos os docentes colaboraram na identificação de alunos com dificuldades de aprendizagem e 

inclusão a esta equipa. 

Ao longo do ano letivo os docentes empenharam-se na dinamização das atividades que contribuíram para a 

concretização dos objetivos do PAA nas suas respetivas escolas, articulando com os diferentes parceiros 

educativos. Neste âmbito, foram desenvolvidas: 

● Hipoterapia; Natação adaptada; Projeto Crescer com Arte; Projeto de Música; Projeto de Culinária 

O grupo de Educação Especial colaborou em atividades de outros grupos de recrutamento sempre que os 

alunos com Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão nelas participavam. 

Para dar resposta às necessidades dos alunos, estabeleceu-se trabalho em colaboração com serviços da área 

da saúde (HSFX e ACES), CPCJ, Sta. Casa da Misericórdia, Casa da Praia e Segurança Social entre outros.  

Procurando colmatar e ultrapassar muitas das dificuldades dos alunos acompanhados, o grupo da educação 

especial continuou a articular com as entidades que prestam os apoios terapêuticos no nosso agrupamento, 

estabelecendo contactos privilegiados de trabalho colaborativo com a Intervenção Precoce (ELI - Fundação 

Liga) e o CRI-Centro de Apoio para a Inclusão (APPACDM). 

Por impossibilidade em acompanhar todas as crianças que necessitam deste tipo de apoios terapêuticos, dado 

existirem acentuados limites de tempo das entidades já referidas, as docentes também têm procurado 

agilizar com as famílias pedidos de acompanhamento através da Segurança Social ou Fundação Nª Srª do Bom 

Sucesso, alargando desta forma, o número de alunos a beneficiar de terapias. 

Relativamente à pandemia por Covid, manteve-se a necessidade de articulação constante entre os 

professores de ed. especial e os diretores de turma/professores titulares e encarregados de educação, com 

o objetivo de aferir e aumentar o grau de participação dos alunos, mesmo recorrendo a plataformas de ensino 

à distância. 

Assim, cada professor de Ed. especial criou uma turma com os alunos com medidas seletivas e esteve 

disponível para prestar apoio à distância sempre que um aluno esteve em isolamento.  

O grupo de ed. especial, em coordenação com os professores titulares e a EMAEI, procurou estar alerta para 

situações de necessidade de apoio social específico e acompanhamento aos agregados familiares em maior 

situação de fragilidade e/ou risco. 
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2- DADOS QUANTITATIVOS POSSÍVEIS 

2.1. Quadro resumo por situação que origina as MSAI em cada estabelecimento: 

 JI Belém EB/JI 
Bairro 
Restelo 

EB/JI 
Caselas 

EB/JI 
Manuel 
Sérgio 

EB/JI 
Moinho
s 
Restelo 

EB 
Paula 
Vicente 

ES 
Restelo 

Atraso desenvolvimento 
/Dificuldades 
desenvolvimento 
intelectual 

1 2 2 4 6 11 14 

Pert. Linguagem 1 2 3  6 5 7 

Dificuldades de 
Aprendizagem 
específicas 

 11   8 31 45 

Perturbação da relação/ 
autismo 

1  1 2 5 6 7 

Défice de Atenção e 
Hiperatividade 

 4 4 6  22 28 

Saúde e paralisia 
cerebral 

    2 1 7 

Síndrome genético  1 1  3 4 1 

Emocional/ 
Personalidade 

    1 7 6 

Total 3 19 11 10 30 87 115 
Total de alunos no Agrupamento com MSAI: 275 

3- ESTRATÉGIAS EXEQUÍVEIS DE MELHORAMENTO OU RESOLUÇÃO 

● Embora reconhecendo a importância do constante do dec lei 54, a sua passagem à prática ainda 

encontra obstáculos e não é compreendida por todos: O docente de educação especial, no âmbito 

da sua especialidade, apoia, de modo colaborativo e numa lógica de corresponsabilização, os 

demais docentes do aluno na definição de estratégias de diferenciação pedagógica, no reforço 

das aprendizagens e na identificação de múltiplos meios de motivação, representação e 

expressão, continua a ser cada vez mais claro que é com base num exercício de reflexão conjunta 

que se vão construindo estratégias de intervenção eficazes e adequadas a cada aluno com o objetivo 

final do sucesso educativo. 

● A nível geral, há que adequar a prática pedagógica quotidiana à filosofia pedagógica veiculada pelos 

Dec. Lei 54 e 55 de 6 de julho de 2018. 

● Intensificar hábitos de trabalho colaborativo, experimentar fórmulas eficientes de desenvolvimento 

de apoio a Diretores de turma e Professores Titulares. 

● Aperfeiçoar os procedimentos de troca de informações entre a Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva e o grupo de Educação Especial.       

● Aumentar o equipamento informático dos CAA. 
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● Melhorar os procedimentos ao nível dos alunos com medidas Universais e Adicionais, uma vez que 

existe uma tendência generalizada para tratar estes alunos como tendo medidas seletivas.   

Avaliação do Plano Anual de Atividades do Grupo de Educação Especial  

N.º 
Atividades Intervenientes Calendarização 

Medidas a 

Implementar 
Recursos Avaliação 

1 
Elaboração de 

RTPs, PEIs e PITs 

Diretores de 

Turma; Professor 

de Educação 

Especial; 

Conselhos de 

Turma; Técnicos; 

Encarregados de 

Educação; 

EMAEI 

Ao longo do ano 

letivo 

- Análise do 

RTP e outros 

relatórios que 

constam do 

processo dos 

alunos; 

- Análise de 

PEI anteriores 

(quando 

aplicável); 

- MIMSAI; 

- Articulação 

de reuniões 

entre os 

diversos 

intervenientes

. 

Professor de 

Educação 

Especial; 

Diretores de 

Turma; 

Encarregado

s de 

Educação; 

Recursos 

informáticos

. 

Concluída 

2 

Elaboração de 

folhetos sobre 

Dislexia e outras 

problemáticas, a 

divulgar juntos dos 

professores, para 

sensibilização. 

- Professores de 

Educação 

Especial; 

- Psicóloga do 

SPO; 

- Professores do 

Conselho de 

Turma. 

Ao longo do ano 

letivo 

Divulgação das 

principais 

características 

de 

problemáticas 

de alunos com 

NEEcp e 

estratégias 

generalistas. 

Professores 

de Educação 

Especial; 

Psicólogos 

do SPO; 

Recursos 

Informáticos

. 

Realizada 

através de 

cartaz em 

vez de  

folhetos. 

3 

Sensibilização para 

algumas efemérides 

/ temas  

- Professores de 

Educação 

Especial; 

- SPO; 

- Alunos com 

Medidas de 

suporte à 

aprendizagem 

Ao longo do ano 

letivo 

- Fomentar a 

pesquisa, 

seleção e 

organização 

de informação 

por parte de 

alunos de 

Educação 

Especial; 

- Criação de 

panfletos 

sobre temas 

diversos. 

Professores 

de Educação 

Especial; 

 Recursos 

Informáticos

.  

Concluída 

4 Crescer com Arte 
Educação 

Especial 

Ao longo do ano 

letivo 

Desenvolvime

nto de 

competências 

específicas, 

de autonomia, 

de expressão 

e relação 

Professores 

de Educação 

Especial e 

titulares de 

turma 

Concluída 

5 
Comemoração da 

Quadra Natalícia 

Educação 

Especial 
Dezembro 

Criação e 

elaboração de 

postais 

ilustrados 

Material de 

desgaste 
Concluída 
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6 
Comemoração do 

Carnaval 

Educação 

Especial 
Fevereiro 

Criação de 

máscaras 

Material de 

desgaste 
Concluída 

7 
Comemoração da 

Páscoa 

Educação 

Especial 
Março 

Decoração de 

ícones alusivos 

à Páscoa 

Material de 

desgaste 
Concluída 

8 

Comemoração do 

dia Internacional 

da Pessoa com 

Deficiência 

Educação 

Especial  
3 de Dezembro 

Concurso de 

linguagem 

gestual 

Material de 

desgaste 
Concluída 

9 
Comemoração do 

dia de São Martinho 
Educação 

Especial  
11 de Novembro 

Aplicação de 

um Quiz 

Castanhas, 

material de 

desgaste 

Concluída 

10 

Visita de estudo 

com os alunos das 

Unidades ao 

Festival de filmes 

de animação – “A 

Monstrinha” 

Educação 

Especial  
Março 

Competências 

funcionais 

cívicas e de 

convivência 

social/autono

mia 

--- Concluída 

11 

Visita de estudo 

com os alunos das 

Unidades ao Museu 

da etnologia 

-Educação 

Especial 
Maio 

Competências 

funcionais 

cívicas e de 

convivência 

social/autono

mia 

--- 
Concluída 

12 Horta Pedagógica 

- Professores de 

Educação 

Especial 

- Assistente 

Operacional 

 

Ao longo do ano 

letivo 

(semanalmente). 

Consciência 

ecológica 

Professor de 

Educação 

Especial; 

Assistente 

Operacional

;  

Recursos 

materiais. 

 

Concluída 

13 Natação Adaptada 

- Professores de 

Educação 

Especial (UEE 1 e 

2) 

- Assistente 

Operacional 

- Professor de 

Educação Física. 

Ao longo do ano 

letivo 

(semanalmente). 

Parceria com 

a Piscina 

Municipal do 

Restelo 

 Professores 

de Educação 

Especial 

(UEE); 

Assistente 

Operacional

; Professor 

de Educação 

Física; 

Recursos 

materiais. 

Concluída.  

 

14 Hipoterapia 

- Professores de 

Educação 

Especial (UEE2) 

- Assistente 

Operacional 

- Terapeuta  

Ao longo do ano 

letivo 

(semanalmente). 

Parceria com 

a GNR da 

Ajuda (4º 

Esquadrão). 

Professores 

de Educação 

Especial 

(UEE); 

Assistente 

Operacional

; Terapeuta; 

Recursos 

materiais. 

Concluída.  
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15 Clube de Histórias 

- Professores de 

Educação 

Especial (UEE2) 

- Assistente 

Operacional 

-Professor de 

Turma. 

Ao longo do ano 

letivo 

(semanalmente). 

Cooperação 

com o 

Professor do 

Ensino 

Regular, 

professora de 

português. 

Professores 

de Educação 

Especial 

(UEE); 

Assistente 

Operacional

; Professor 

de Turma; 

Recursos 

materiais. 

Concluída. 

16 Clube Culinária 

- Professores de 

Educação 

Especial (UEE1) 

-Assistente 

Operacional. 

Ao longo do ano 

letivo 

(semanalmente). 

Cooperação 

com 

Encarregados 

de Educação. 

Professores 

de Educação 

Especial 

(UEE); 

Assistente 

Operacional

; 

Encarregado

s de 

Educação; 

Recursos 

materiais. 

Concluída 

17 Projeto de Música 

- Professores de 

Educação 

Especial (UEE1) e 

Prof. João Galvão 

-Assistente 

Operacional 

Ao longo do ano 

letivo 

(semanalmente). 

Cooperação 

com o 

Professor de 

Música. 

Professores 

de Educação 

Especial 

(UEE); 

Assistente 

Operacional

; Professor 

de Música; 

Recursos 

materiais. 

Concluída. 

18 Musicoterapia 

- Professores de 

Educação 

Especial (UEE1) e 

Prof. Ricardo Reis 

Pinto 

-Assistente 

Operacional 

Ao longo do ano 

letivo 

(semanalmente). 

Cooperação 

com o 

Professor de 

Música 

Professores 

de Educação 

Especial 

(UEE); 

Assistente 

Operacional 

Concluída. 
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                                                        RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO   DO PAA - BIBLIOTECAS ESCOLARES - 2021/2022 
 

 

 

1. ENQUADRAMENTO  

 
O presente relatório visa monitorizar a ação estratégica das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas 

do Restelo (BEAER), de modo a possibilitar uma apreciação qualitativa e mensurável das atividades realizadas 

ao longo do ano letivo de 2021/2022.  

Descreve-se a atividade inerente ao cargo das professoras bibliotecárias Cibele Pereira, Rosa Correia e Susana 

Ferreira. 

Em termos de conteúdo, o PAA segue a visão e prioridades estabelecidas no Programa da Rede de Bibliotecas 

Escolares - Quadro estratégico 2021-2027, metas do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) e Plano de 

Melhoria (PM) das BE.  Este relatório refere os itens previstos no Plano Anual de Atividades das BEAER, o qual 

segue a estrutura do Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar, RBE. As áreas em avaliação centram-se em 

quatro domínios que se relacionam com a ação, os resultados e os impactos da BE na prestação de serviços e 

na promoção das competências preconizadas pelo Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e pela 

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, bem como nas aprendizagens dos alunos, permitindo 

cumprir os objetivos e metas do Projeto Educativo do Agrupamento e  do Plano de Melhoria das BE1, a saber: 

A. Currículo, literacias e aprendizagem B. Leitura e literacia 

A.1 Apoio ao currículo e intervenção na ação 

pedagógica. 

A.2 Formação para as literacias da informação 

e dos média. 

 

B.1 Desenvolvimento de iniciativas de 

promoção da leitura.  

 

B.2 Atividades de treino e aprofundamento da 

competência leitora. 

 

C. Projetos e parcerias D. Gestão da biblioteca escolar 

C.1 Participação em projetos e iniciativas de 

parceria interna e externa.  

 

C.2 Envolvimento e mobilização dos pais, 

encarregados de educação e famílias. 

 

D.1 Recursos humanos, materiais e financeiros 

necessários à gestão, integração e valorização 

da biblioteca. 

 

 D.2 Desenvolvimento, organização, difusão e 

uso da coleção. 

 

 
 

1 O relatório final, que será submetido na plataforma da Rede de Bibliotecas Escolares e enviado à direção, dará conta 

da avaliação das Bibliotecas a partir do processo de melhoria que teve início em setembro de 2021 e termina em julho 
de 2023. 
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                                                        RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO   DO PAA - BIBLIOTECAS ESCOLARES - 2021/2022 
 

 

Procurou dar-se resposta às solicitações dos alunos, dos docentes e da comunidade escolar e aos desafios que 

foram sendo colocados, enquanto centro de oportunidades para a melhoria das aprendizagens. Nesse sentido, 

as BE, em articulação com os agentes educativos enumerados, promoveram um conjunto de atividades 

visando acompanhar o desenvolvimento do currículo e das competências de literacia informacional, bem 

como da formação para a cidadania, levando a cabo ações dirigidas aos alunos de todos os níveis e anos de 

ensino. 

 

2. RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PAA DAS BEAER 

Nota Prévia:  

O presente relatório diz respeito à coordenação das Bibliotecas Escolares Navegar (ESR) Biblioteca Escolar 

Paul@ Vicente e Biblioteca Escolar Bairro do Restelo/apoio a escolas do 1.º CEB / Jardins de Infância, do AER, 

em articulação com o PAA da referida estrutura, desenvolvida pelas três professoras bibliotecárias do 

Agrupamento de Escolas do Restelo.  

Descreve-se a atividade inerente ao cargo das professoras bibliotecárias, Cibele Pereira, Rosa Correia, Susana 

Ferreira, equipas e colaboradores.  

Em termos de conteúdo, refere as áreas em avaliação que se centram em  quatro domínios: A. Currículo, 

literacias e aprendizagem; B. Leitura e Literacia; C. Projetos e parcerias; D. Gestão da biblioteca escolar  e  

se relacionam com a ação, os resultados e os impactos da BE na prestação de serviços  e na promoção das 

competências/aprendizagens dos alunos, permitindo contribuir para as metas e os objetivos do Projeto 

Educativo do Agrupamento e o cumprimento do  Plano de Melhoria 2021/2023 das BEAER.  

 

     2. 1.  BIBLIOTECA ESCOLAR NAVEGAR 
 

Domínio A — Currículo, literacias e aprendizagem 

A1. Apoio ao currículo e intervenção na ação pedagógica 

Tendo em atenção os itens previstos no PAA e as ações referidas no Plano de Melhoria, e sendo um dos 

objetivos a atingir valorizar o espaço da biblioteca como um local de aprendizagem e formação, podemos 

referir que a articulação das escolas do Agrupamento foi um dos aspetos contemplado no Plano de Melhoria. 

As atividades que contribuíram para essa articulação foram as seguintes: 

 

▪ Iniciativa ‘Miúdos a Votos- Qual o livro mais fixe? 

Iniciativa de promoção da leitura e orientada para o desenvolvimento de competências de Cidadania ativa. 

Proporciona aos professores conhecerem os gostos de leitura dos seus alunos, para além da sala de aula. 
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Esta iniciativa, da revista Visão Júnior relacionada com Cidadania ativa (organização e implementação de um 

processo eleitoral), contou com diversos parceiros: RBE, PNL, Pordata. 

Os alunos tiveram oportunidade de realizar leituras selecionadas, pelos próprios, com a orientação dos 

professores e da BE, também e tiveram a oportunidade de desenvolver competências de cidadania.  

A iniciativa realizou-se em articulação com a disciplina de Cidadania, Português e TIC. 

Estiveram envolvidas 2 turmas do 8º ano, sendo a iniciativa dinamizada pela biblioteca escolar e pelas 

professoras Raquel Alves, Ana Bau, Cristina Roque e a colaboração da prof. Alda Nobre. 

Os alunos participaram em sessões de formação TIC, sobre ‘Como elaborar um podcast?’.  

 Foram elaborados cartazes que ficaram expostos na biblioteca e foram realizadas sessões de esclarecimento 

sobre o processo eleitoral. 

Participaram 50 alunos e 5 professores. 

 

• Descobre a tua Biblioteca: Atividade de descoberta da BE para novos alunos 

No início do ano letivo, a BE realizou visitas guiadas com algumas turmas de 8.º ano, em articulação com os 

Diretores de Turma. 

 

N.º de sessões: 5 

N.º de participantes: 125 (5 turmas + 5 professores)  

N.º de recursos/documentos produzidos: Guião de Boas-Vindas 

Avaliação: Muito Bom 

 

▪ Comemoração do Dia Nacional da Cultura Científica: Palestra online ‘A História da Mineração 

em Portugal´’. Atividade dinamizada pelas professoras Ana Sousa e Rosa Correia. 

Orador convidado, Professor Adelino Galvão, do Instituto Superior Técnico.  

Anos e turmas envolvidas: 10º H e I, 11º C, D e H e 12º B e F.  

Participaram 200 alunos e 7 professores 

Palestra no âmbito das disciplinas de Física e Química A, Biologia e Geologia, Química e Economia C em 

articulação com a Biblioteca Escolar. 

Avaliação: Muito Bom 

▪ Comemoração do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto  

 A palestra inseriu-se no âmbito de temas relacionados com os Direitos Humanos. 

Palestra online ‘A Memória do Holocausto - ficções, diários e testemunhos'-. 

Atividade dinamizada pela professora da disciplina de Filosofia, Lurdes Ramalho, em articulação com a 

Biblioteca Escolar. 

Orador convidado, Professor António Martins em colaboração com Memoshoá. 

Anos e turmas envolvidas: 9º A e E, 10º A, B, C, F, G, H, J e L e 11º A, I e J.  



  

6 
 

                                                        RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO   DO PAA - BIBLIOTECAS ESCOLARES - 2021/2022 
 

 

Participaram 350 alunos e 13 professores 

Avaliação: Muito Bom 

▪ Palestra ‘Ciência e Religião na História da Ciência’ no âmbito das disciplinas de Filosofia e EMRC em 

articulação com a biblioteca escolar. 

Participaram as turmas H do 10.ºano, D do 11.ºano e H do 12.ºano. 

Orador: Professor Henrique Leitão, vice-Reitor da Universidade Clássica de Lisboa. 

Participaram 80 alunos e 5 professores 

▪ Exposições Temáticas 

Atividades colaborativas/exposições temáticas: 

-Mês Internacional das Bibliotecas Escolares (MIBE); 

 

- ‘Personagens da Mitologia Europeia, Contos do Mundo e Contos de Fadas’ (MIBE). 

Dinamização: Equipa BE 

 

-‘SeguraNet - Internet Segura; 

Dinamização: Equipa BE. 

 

- ‘100 anos de Saramago: vida e obra de José Saramago’; 

-‘Cultura de sustentabilidade e responsabilidade’; 

 -‘Miúdos a Votos!’ - Cartazes produzidos com a colaboração das professoras Cristina Carvalho e Cristina 

Roque; 

- ‘La Géographie des Musées’- Dia da Europa e Museus. 

Participação dos alunos de 8.º ano (disciplina de Francês); 

 

-‘Flexibility Projet ‘No More Plastic at School’- Dia Mundial da Terra e do Ambiente. 

Participação:  Tuma C do 9.º ano (disciplina de Inglês, prof. Maria do Carmo Espadanal). 

 

-‘Diversidade Cultural’. 

 Participação: turma G do 8.ºano – Disciplina de Cidadania (Prof. Isabel Duarte). 

 

-‘Dia Mundial da Língua Portuguesa’. 

Dinamização: Equipa BE. 

 

-‘As crianças no centro da Agenda Internacional’- Dia Mundial da criança. 

Dinamização: Equipa BE 

- Exposição temática '10 minutos a Ler'  

Dinamização: Professoras Emília Silva, Alda Nobre e Carmo Capela. 
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- Dia Internacional dos Direitos Humanos -’ Alerta para formas contemporâneas de escravidão’. 

Dinamização: Equipa BE. 

▪ Aulas dadas na BE – Disciplinas do currículo 

Foram lecionadas aulas das disciplinas de Português (Professoras Cecília Assunção e Marina Prino), de 

Economia A (Professores Rosa Correia e António Macário), de História (Maria José Teles) e de Inglês (Carlota 

Pinto), 

Participantes: 180 alunos e 6 professores. 

 

A2. Formação para as literacias da informação e dos média 

Formação de utilizadores  

▪ Literacia da informação: utilização das plataformas PORDATA, INE e Banco de Portugal 

Esta atividade foi realizada em articulação com a BE, na medida que a mesma permitiu o acesso a recursos 

diversificados e permitiu trabalhar num dos subdomínios de atuação das BE: Literacias da Informação. 

Esta atividade teve como preocupação sensibilizar os alunos para o uso crítico, ético e responsável da 

informação. 

Sessões dinamizadas pelo professor António Macário em articulação co a biblioteca escolar.  

Participaram as turmas H, I, J e L do 10º ano. 

Número de participantes 120 alunos. 

 

▪ Desafios na Classroom - BE alunos 

Curadoria e promoção de recursos digitais associados aos desafios de atividades das BE. 

Participaram 60 alunos e 2 professores. 

Avaliação da atividade: Muito Bom. 

▪ Semana da Internet Segura 

Pela grande importância do tema, pela necessidade de fazer a articulação com o PADDE, foram organizadas 

sessões informativas para todos os alunos do ensino básico - 8º e 9º anos. Com estas sessões pretendeu-se dar 

resposta a questões levantadas pelos alunos sobre os perigos que podem ocorrer quando utilizam a internet. 

Sessões informativas sobre ‘Segurança na Internet’ com o tema 'Tu és tu, online?' dinamizado pela Escola 

Segura. 

A biblioteca seguiu as sugestões do PADDE - Netiqueca/Seguranet. 

Participaram as turmas do 8ºano (A, B, C, E, F, G e H) e 9ºano (A, C, D, E, F e G).  

Sessões dinamizadas pela equipa da biblioteca (Teresa Correia e Cristina Fernandes) e coordenação. 

Foram implementadas as Ações de Melhoria propostas no Plano de Melhoria. 

Participação: 351 alunos e 14 professores. 

Avaliação da atividade (GARE): Muito Bom 
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Total de participantes (A1+A2): Participação de 1689 alunos e 53 professores. 

 

Domínio B- Leitura e Literacia 

Relativamente ao domínio B. Leitura e literacia pretendeu-se desenvolver um trabalho sistemático de 

consolidação de hábitos de leitura, junto dos alunos, assim como um plano de ações promotoras da leitura e 

das literacias. 

 

B1. Desenvolvimento de iniciativas de promoção da leitura 

Atividades dinamizadas tendo em atenção as Ações de Melhoria contempladas no Plano de 

Melhoria  

 

▪ Semana da Leitura – ‘Ler Sempre. Ler em Qualquer Lugar’. 

As atividades dinamizadas na semana da leitura foram as seguintes: 

 

Sugestões PNL/RBE; Leituras Científicas Classroom BE; Cultura de sustentabilidade e responsabilidade; Ler, 

pesquisar, analisar com a BE; Comemorações do Centenário de Saramago: Todos os nomes com Saramago; 

Pára para Ler – atividade de leitura baseada na obra ‘Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago ’; ‘ O Conto 

da lha Desconhecida’; As Intermitências da morte, José Saramago’; Aconselhamento de Leitura; Desafios de 

Leitura e ilustração; 10 min a Ler - Partilha de livros Favoritos; Citações Inspiradoras, José Saramago; Criar 

e Comunicar com a BE, exposição temática ‘ 10 minutos a ler’. 

 

Participaram as turmas B do 8.ºano, C e E do 9.º ano, C, E, F, G, H, I do 10.ºano e L do 11ºano.  

Professores dinamizadores: Rosa Correia, Maria José Teles, Marina Prino, Cecília Assunção, António Macário, 

Alda Nobre, Rosa Espada, Carla Repsina, Carmo Capela, Emília Silva e Lurdes Ramalho.  

Número de participantes: 300 alunos e 12 professores + alunos e professores que participaram na Atividade 

‘Pára para Ler’ (150 alunos+5 professores). 

Avaliação da atividade: Muito Bom. 

▪ Divulgação do fundo documental e Sugestões de leitura do PNL (atividades mensais dinamizadas 

pela equipa da biblioteca)- prof. Maria José Teles. 

 

▪ Autor do Mês - divulgação biobibliográfica 

 

Divulgação da vida e obra de autores portugueses e estrangeiros: 

José Luís Peixoto, Agustina Bessa-Luís, Hans Christian Anderson, Bernardo Santareno, Sophia de Mello 

Breyner Andresen, Mário de Carvalho, António Torrado, Afonso Cruz, Valter Hugo Mãe, J.R.R. Tolkien, 

Gabriel Garcia Marquez, Nuno Bernardo, Maria Teresa Maia Gonzalez, Ilsa Losa e José Saramago. 



  

9 
 

                                                        RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO   DO PAA - BIBLIOTECAS ESCOLARES - 2021/2022 
 

 

Professora colaboradora: Rosa Correia, Manuela Pinheiro e Maria José Teles. 

Avaliação da atividade: Bom 

 

▪ Mês Internacional da Biblioteca Escolar" Contos de fadas e contos tradicionais de todo o mundo" 

Celebração do mês das bibliotecas escolares através das atividades: 

 

- Exposição de trabalhos sobre lendas portuguesas; 

- Mostra de livros sobre diferentes temáticas; 

- Desafios de escrita e de leitura do PNL; 

- Leitura de textos sobre alimentação saudável em articulação com os ‘10 Minutos a Ler’ e o PES. 

Foram recolhidos contos tradicionais portugueses e contos de todo o mundo com o objetivo de dar a conhecer 

a toda a comunidade escolar – Prof. Marina Prino. 

O tema do MIBE: Contos de fadas e contos tradicionais de todo o mundo foi trabalhado e dinamizada pela 

equipa e coordenação de biblioteca (Professoras Rosa Correia, Marina Prino e Alda Nobre). 

Um dos resultados deste trabalho foi a organização de uma exposição alusiva ao tema. 

Também foi selecionado um texto de Aquilino Ribeiro," Mestra Grilo Cantava e a Giganta Dormia", lido em 

todas turmas do ensino básico, no dia Internacional da Biblioteca Escolar. 

Número de alunos envolvidos: 300  

 

▪ Literacia Ambiental e Ecológica 

No Âmbito das celebrações do dia Mundial da Água, da Terra, do Ambiente e da Biodiversidade foram 

dinamizadas as seguintes atividades: 

 

▪ Sessão sobre literacia Ambiental e Ecológica ‘O degelo e as alterações climáticas’ – Atividade de 

articulação das BEAER ESR/BR e a disciplina de Física e Química. 

Participaram alguns alunos da turma C do 10º ano da ESR e alunos do 3º ano - Bairro do Restelo. 

Atividade dinamizada pelas professoras: Ana Sousa, Rosa Correia e Cibele Pereira 

Articulação entre a Biblioteca Escolar do Bairro do Restelo, a Biblioteca Escolar da Escola Secundária do 

Restelo e a área disciplinar de Física e Química no alinhamento temático das BEAER centrada nas Literacias 

Ambiental e Ecológica. A sessão apresentada pela professora Ana Sousa, da área disciplinar de Física e 

Química, procurou promover um olhar científico do fenómeno do degelo e suas implicações ambientais, sendo 

realizada a parte experimental com a participação dos alunos da disciplina de Física e Química A, do 10. º 

ano, turma C. 

Nº de participantes: 215 alunos e os professores das turmas indicadas 

 

▪ Sessão da Associação Natureza Portugal sobre ’Recursos hídricos, Sustentabilidade e 

Biodiversidade’.  

▪ Sessão sobre ‘Sustentabilidade - Lisboa Cidade Verde’ - CML - departamento de Educação; 
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Participação: 2 turmas do 9.º ano (B e G) e 1 turma de 10.ºano (I). 

Dinamizadas pelas professoras Rosa Correia e Isabel Duarte. 

Os alunos interagiram com o formador revelando a sua preocupação em preservar este bem natural tendo 

sido apresentado alguns projetos sobre como utilizar os recursos hídricos de uma forma mais responsável e 

eficiente.  

Número de participantes: 90 alunos 

 

B.2 Atividades de treino e aprofundamento da competência leitora.  

 

Tendo em atenção os itens previstos no PAA e as ações referidas no Plano de Melhoria, há que encontrar 

resposta para um reforço efetivo ao nível de atividades de continuidade no domínio da leitura e da sua 

promoção. 

Quanto a B2, Atividades de treino e aprofundamento da competência leitora, foi promovida a ação de 

melhoria, referenciada no Plano de Melhoria, por via de um incentivo à participação ativa em atividades e 

projetos que melhoraram os níveis de leitura e aprofundamento da competência leitora. O acréscimo do 

empréstimo em sala de aula/requisição domiciliária (Requisição domiciliária - Aumento de pelo menos 5%, 

tal como previsto no Plano de Melhoria de 2021/2023) é disso revelador. 

 

▪ Projeto de promoção de leitura " 10 minutos a Ler" 

Projeto de promoção do gosto e dos hábitos de leitura, proporcionando momentos para ler em sala de aula, 

pelo menos duas vezes por semana, textos de diversas tipologias selecionadas pelos alunos sob orientação 

dos professores. 

É importante referir a importância do envolvimento dos Encarregados de Educação que também 

constituíram um elo de ligação neste projeto. A participação e articulação entre as várias disciplinas do 

currículo dos alunos é de salientar.  

O resultado deste projeto teve como consequência um aumento de 15% no empréstimo domiciliário num 

universo de 175 alunos.  Ação proposta no Plano de Melhoria para ser concretizada no biénio 2021-2023. 

Atividade dinamizada pela equipa da biblioteca (Professoras Rosa Correia, Marina Prino, Emília Silva, Alda 

Nobre, Maria do Carmo Capela, Maria do Carmo Espadanal e professores das turmas envolvidas - 8.º e 9.º anos 

de escolaridade). 

Em articulação com este projeto, as turmas de Educação Visual, 8.ºB, 9.ºC e E, realizaram trabalhos de 

ilustração, tendo como base os textos trabalhados em sala de aula que foram expostos na biblioteca 

(professoras Emília Silva e Alda Nobre). 

▪ Participação no Concurso Nacional de Leitura em Voz Alta. O objetivo principal deste concurso é 

estimular o gosto pela leitura em voz alta e, ao mesmo tempo, promover hábitos de leitura na 

comunidade.   
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Participação: 3 alunas do 11.ºano, turma E. 

 Obra selecionada para concurso – ‘O caçador de histórias’ de Eduardo Galeano (Prof. Ana Beatriz 

Ramalho/BE). 

Total de participantes (B1+B2): Participação de 426+ 733= 1159 

 

 

Domínio C - Projetos e Parcerias 

C.1 Participação em projetos e iniciativas de parceria interna e externa 

A Biblioteca Escolar realizou atividades em articulação com vários projetos que resultaram de parcerias 

internas e externas.  

RBE/RBEL, Universidade do Minho, Pordata, Banco de Portugal, Associação Natureza Portugal, CML, PNC, 

PES, Biblioteca Municipal de Sertã, PNL, Rádio Belém. 

 

▪ bYOU –‘Estudo das vivências e expressões de crianças e jovens sobre os media’ 

O Projeto bYou é um projeto que pretende conhecer as práticas e as relações dos jovens com o universo 

mediático. Uma significativa parte das vivências dos jovens é feita em interação com os média. ‘Como 

poderão estas crianças e jovens, contribuir com os média de forma a fazerem ouvir a sua voz?’. 

  

O Agrupamento de Escolas do Restelo foi selecionado para participar nas várias fases do projeto: 

Escola Básica 2.3 Paula Vicente - 6.ºB; 

Escola Secundária do Restelo - 9.ºC e 12.ºI. 

 
Participaram 50 alunos e 6 professores. 

Atividades plenamente concretizadas. 

Avaliação (GARE): Muito Bom. 

Pretende-se promover uma maior participação da biblioteca em projetos e parcerias existentes na escola e 

noutras instituições exteriores à escola – resultado esperado no próximo ano letivo e contemplado no Plano 

de Melhoria para o biénio 2021-2023. 

 

Domínio D - Gestão da biblioteca escolar 

O domínio D é dedicado às atividades de gestão dos serviços e recursos da biblioteca escolar no sentido de 

assegurar um bom funcionamento e dar resposta às necessidades da escola e dos seus utilizadores. A 

existência de condições materiais, humanas e financeiras adequadas, a ligação ao planeamento da escola, a 

articulação com outras estruturas pedagógicas, a adaptação da gestão da coleção às mudanças geradas pela 

revolução digital, a montagem de serviços inovadores de apoio e informação, bem como a implementação de 

práticas de avaliação e melhoria contínuas são aspetos a considerar na avaliação deste domínio. 
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D1. Recursos humanos, materiais e financeiros necessários à gestão, integração e valorização 

da biblioteca 

A BE é uma estrutura pedagógica valorizada pelos seus utilizadores, coopera com todas as estruturas de 

Gestão e articula com os docentes das várias áreas disciplinares. 

 

A BE implementa uma política de qualidade e monitorização através de um sistema de avaliação contínuo, 

aplicando o Modelo de avaliação da biblioteca escolar da RBE, divulgando as atividades e os trabalhos 

produzidos pelos alunos no blogue da Navegar, na página do Agrupamento e nos expositores, de forma a dar-

lhes destaque e a contribuir para uma maior difusão da informação. 

 

Constrangimentos: 

A equipa da BE inicialmente integrou 28 professores e desses 28 elementos, apenas 25% colaboraram 

regularmente com a biblioteca. 

 

O trabalho de catalogação ficou comprometido, desde 3 de março de 2022, devido a avaria permanente no 

computador que comporta a respetiva aplicação (PORBASE). 

 

O número de computadores é insuficiente face às necessidades dos alunos e professores e constituiu um 

constrangimento para a realização do trabalho articulado com as turmas. Existem 5 computadores para um 

universo de 1117 alunos. 

D.2 Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção 

A BE deu continuidade à itinerância de recursos de forma a responder aos interesses e necessidades dos seus 

utilizadores. 

Os recursos doados por alguns professores contribuíram, também para a atualização da coleção. 

Foi feita ainda a divulgação da coleção através de mostras de livros temáticas, divulgação do blogue e 

Facebook e sugestões de leitura. 

Tal como foi previsto no Plano de Melhoria, foi dinamizado o blogue da biblioteca, através da divulgação de 

atividades da biblioteca relacionadas com o apoio ao currículo, promoção da leitura de diferentes literacias. 

 

O blogue da BE, http://bibnavegar.blogspot.pt/, a página facebook 

https://www.facebook.com/benavegar/  e o espaço para a divulgação de notícias, novidades culturais, 

projetos e iniciativas tem contribuído para a divulgação do trabalho desenvolvido.  

A informação divulgada engloba um leque variado de temas atuais ligados à educação, ciência, história e 

outras áreas do saber, tendo como base fontes Institucionais de referência (ONU, UNESCO, PORDATA, …). 

Os Coordenadores dos DT, professores António Baia e Helena Reis, colaboraram com a biblioteca na 

divulgação da informação, canalizando-a para os respetivos DT. 

Atividades globalmente concretizadas. 

Avaliação: Muito Bom. 

http://bibnavegar.blogspot.pt/
https://www.facebook.com/benavegar/
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Equipa da BE: Professoras Rosa Correia, Maria José Teles e Marina Prino (até fev.2022).                                                                                  

Colaboradores: Professoras Manuela Pinheiro, Isabel Duarte, Cristina Roque, Emília R. Silva, Teresa Correia, 

Cristina Fernandes, Carla Repsina, Ana Sousa, Alda Nobre, Filomena Bretes e Esmeralda Ramalhinho.   

Colaboradoras na Iniciativa ‘Miúdos a Votos!’ – Professoras Raquel Alves e Ana Bau. 

Desenvolvimento de trabalho técnico de continuidade: 

Catalogação/organização/ participação em atividades/Divulgação do Fundo Documental: Professora Maria 

José Teles. 

Atendimento e colaboração em atividades diversas, organização da informação: Prof. Manuela Pinheiro.  

Estatística e participação em atividades e iniciativas: Professoras Cristina Roque e Isabel Duarte. 

Dinamização do blogue: Prof. Rosa Correia. 

Dinamização do facebook: Prof. Esmeralda Ramalhinho.  

Dinamização de atividades, projetos e iniciativas: Prof. Rosa Correia                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                       A Professora bibliotecária, 

                                                                                                                     Rosa Maria Correia 
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2.2. BIBLIOTECA ESCOLAR PAUL@ VICENTE 
 

 

Nota prévia: 

A Professora Bibliotecária, professora do Quadro do AE Restelo, GR210, foi colocada, por designação do 

diretor do agrupamento, ao abrigo do Ponto 1, Art.º 14.º, da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho. 

Para ultrapassar algumas dificuldades e constrangimentos na planificação e organização do trabalho e 

implementação e avaliação das atividades da BE, a docente fez formação na área das Bibliotecas Escolares 

num total de 50 horas, tendo sido fundamental o apoio das coordenadoras da rede, nomeadamente, da Prof.ª 

Margarida Toscano, das Professoras Bibliotecárias das BEAER, Prof.ª Rosa Correia e Prof.ª Cibele Pereira, 

destacando-se, ainda, o inestimável contributo e colaboração da Profª Emanuela Azevedo, anterior titular do 

cargo de PB da BEPV. 

A partir de meados de março de 2022, a Professora Bibliotecária esteve ausente por razões de saúde, com 

estado de atestado médico entre 14/03/2022 e 15/07/2022. 

Introdução 

A BEPV procurou dar resposta às necessidades e expectativas da comunidade escolar e a outros desafios que 

foram sendo colocados, enquanto centro de oportunidades para a melhoria das aprendizagens. Nesse sentido, 

a equipa BE, em articulação com as estruturas diretivas e pedagógicas da escola, docentes, alunos e algumas 

entidades externas, promoveram um conjunto de atividades visando acompanhar o desenvolvimento do 

currículo e das competências de literacia da informação, bem como da formação para a cidadania, levando 

a cabo ações dirigidas aos alunos de todos os níveis e anos de ensino, com um foco especial na recuperação 

das aprendizagens comprometidas durante o período da pandemia. 

Domínio A: Currículo, literacias e aprendizagem 

A.1. Apoio ao currículo e intervenção na ação pedagógica 

Desenvolver propostas de apoio ao currículo e aumentar a oferta de momentos de formação no âmbito das 

literacias da informação e dos média, em articulação com os grupos disciplinares e contribuir para o 

desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) e Estratégia Nacional de 

Educação para a Cidadania (ENEC), foi o intuito da BE ao implementar as atividades a seguir descritas: 

 

• Português Língua Não Materna: Apoio ao estudo das Aprendizagens Essenciais 

Ao longo do ano letivo, decorreram semanalmente, na BE, em grupo ou individualmente, algumas aulas de 

PLNM (Português Língua Não Materna), para alunos estrangeiros. 

A equipa da BE apoiou regularmente estes alunos em atividades curriculares, na modalidade de estudo 

autónomo. Foi criado no blogue da BE, para o efeito, uma área específica de atividades dedicadas à disciplina 

de PLNM. 

N.º de participantes: 17 (14 alunos + 3 professores) 
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Avaliação GARE: Bom 

• Sessão sobre Sismologia 

Dando cumprimento ao Plano de Melhoria 2021-23, em articulação com a disciplina de Ciências Naturais e 

destinadas aos alunos do 7.º ano, realizaram-se duas palestras sobre sismologia, proferidas pela Drª. Cristina 

Oliveira, do Instituto Politécnico de Setúbal (encarregada de educação de um aluno), nos dias 26 e 27 de 

abril. Participaram as turmas 7.ºB, D, G e H. 

N.º de sessões: 2 

N.º de participantes: 84 (4 turmas + 4 professores) 

Avaliação: Muito Bom 

 

• Recursos Hídricos, Sustentabilidade e Biodiversidade 

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Água, Dia Mundial da Terra e Dia Mundial do Ambiente, e 

como previsto no Plano de Melhoria 2021-23, decorreram, em articulação com a disciplina de Ciências 

Naturais, no dia 13/05/2022, duas sessões teórico-práticas dinamizadas pela Associação Natureza Portugal 

sobre a importância dos recursos hídricos, os problemas e os riscos associados à sua preservação, qualidade 

e disponibilidade e apresentação de projetos de sustentabilidade da associação. Participaram, nestas sessões, 

as turmas do 5.ºB ano e 7.ºH, com os professores de Ciências Naturais. 

N.º de sessões: 2 

N.º de participantes: 42 (2 turmas + 2 professores) 

Avaliação: Muito Bom 

 

• Contos do Tapete Voador 

Esta atividade, relacionada com o estudo da obra integral Ali Babá e os quarenta Ladrões, na disciplina de 

Português, no 6.º ano, não se realizou por motivos de saúde da professora bibliotecária, que se encontra 

de atestado médico. 

 

A.2. Formação para as literacias da informação e dos média 

• Descobre a tua Biblioteca: Atividade de descoberta da BE para novos alunos 

Em setembro, a BE realizou visitas guiadas com todas as turmas de 5.º ano, em articulação com os Diretores 

de Turma, para conhecerem a Biblioteca Escolar, os seus recursos, organização e funcionamento e ainda 

realizar um jogo de pistas em grupo, tal como previsto no Plano de Melhoria 2021-23. 

N.º de sessões: 7 

N.º de participantes: 147 (7 turmas + 7 professores) 5.ºA, B, C, D, E, F e G 

N.º de recursos/documentos produzidos: 2 (1 folheto informativo da BE; 1 guião do jogo de pistas) 

Avaliação: Muito Bom 

 

• Como organizar e apresentar um trabalho escrito formal? 
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Sessão formativa destinada às turmas de 5.º e 6.º anos, no âmbito do referencial Aprender com a Biblioteca, 

que visa capacitar os alunos para a organização autónoma, criteriosa e convencional de trabalhos escritos em 

qualquer área científica. 

Devido às limitações de saúde da PB e à sua prolongada ausência, apenas se realizou uma sessão, em que 

participou a turma do 5.ºF. Os alunos aprenderam a estruturar um trabalho escrito e aplicaram os 

conhecimentos adquiridos na realização do trabalho de pesquisa Tradição Oral Portuguesa e Provérbios 

Populares, no âmbito da disciplina de Português. 

N.º de sessões: 1 

N.º de participantes: 21 (1 turma + 1 professora) 

N.º de recursos/documentos produzidos: 5 (trabalhos de pesquisa em grupo) 

Avaliação GARE: Muito Bom 

 

• Miúdos a Votos! Qual o livro mais fixe? 

Iniciativa da revista Visão Júnior relacionada com cidadania ativa, processo eleitoral, leitura e comunicação, 

contando com diversos parceiros, como a RBE, o PNL, a Pordata, entre outros. 

Estiveram envolvidas 6 turmas, em articulação com a disciplina de Cidadania. Os alunos aprenderam como 

preparar um processo eleitoral e participaram em dois webinares sobre podcasts e fake news. 

A BE realizou uma parceria com o Clube de Jornalismo, da qual resultou uma oficina colaborativa de produção 

de conteúdos e construção de podcasts, divulgados na Rádio Belém, no programa Dar voz aos miúdos. Os 

alunos responsabilizaram-se, também, pela receção dos colegas nas mesas de voto e por garantir a liberdade 

de quem votou. No final, procedeu-se ao escrutínio dos votos e à divulgação dos resultados. 

N.º de participantes: 126 (6 turmas + 6 professores) 6.ºA, B, C, D, E e 7.ºD 

N.º de recursos/documentos produzidos: 10 (6 cartazes + 2 podcasts + 2 quiz) 

Avaliação GARE: Muito Bom 

 

• Sabes identificar uma notícia falsa? - webinar para 2.º e 3.º ciclos 

Sessão on-line promovida pela revista Visão Júnior, em 01/02/2022, sobre manipulação da informação e 

notícias falsas, no âmbito da iniciativa Miúdos a votos! 

N.º de sessões: 1 

N.º de participantes: 126 (6 turmas + 6 professores) 6.ºA, B, C, D, E e 7.ºD 

Avaliação GARE: Muito Bom 

 

• Como gravar um podcast com qualidade? - webinar para todos os ciclos de ensino 

Sessão on-line promovida pela revista Visão Júnior, em 03/02/2022, sobre como elaborar e gravar um 

podcast, no âmbito da iniciativa Miúdos a votos! 

N.º de sessões: 1 

N.º de participantes: 126 (6 turmas + 6 professores) 6.ºA, B, C, D, E e 7.ºD 

Avaliação GARE: Muito Bom 

 

• Cinema na BE: literacia fílmica 
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Durante as tardes da Semana da Leitura, realizaram-se 5 sessões com clássicos do cinema europeu e norte-

americano (Uma turma difícil; A vida é bela; Mary Poppins; E.T. – The Extra-Terrestrial; Les triplettes de 

 

Belleville - filme de animação), seguidos de debate e crítica cinematográfica, para turmas com agendamento 

ou alunos independentes. Os dois primeiros filmes foram visionados por 2 turmas de 7.º ano, acompanhadas 

pelos seus Diretores de Turma, no âmbito de temáticas ligadas à cidadania e direitos humanos. Os restantes 

filmes foram de acesso livre para todos os alunos, registando-se, ainda, a inscrição de alguns professores com 

os seus grupos de apoio. 

N.º de sessões: 5 

N.º de participantes: 214 (197 alunos + 17 professores) 

N.º de recursos/documentos produzidos: 8 (5 cartazes sobre os filmes + 1 guião de divulgação com sinopses 

dos filmes + 5 críticas elaboradas por alunos) 

Avaliação GARE: Muito Bom 

 

• Cravos de abril 

A BE organizou uma oficina de construção de cravos em origami, com divulgação de música da época em 

simultâneo. 

N.º de sessões: 1 

N.º de participantes: 21 (1 turma + 1 professor) 6.ºC 

Avaliação: Muito Bom 

 

• Conferência sobre Insuficiência Cardíaca 

Nos dias 9 e 30 de maio, 5 turmas de 7.º ano assistiram a uma conferência sobre Insuficiência Cardíaca, em 

articulação com o PES, apresentada pela Dra. Maria José Rebocho, da Associação de Apoio aos Doentes com 

Insuficiência Cardíaca. 

N.º de sessões: 3 

N.º de participantes: 105 (5 turmas + 5 professores) 

Avaliação: Muito Bom 

 

• Parlamento dos Jovens (Coordenação EBPV + Parlamento) 

A coordenação da EB2/3 Paula Vicente desenvolveu o projeto Parlamento dos Jovens, em parceria com o 

Parlamento. Realizaram-se duas sessões na BE com o apoio da equipa, que colaborou e apoiou a coordenação, 

disponibilizando e organizando informação, documentação e materiais específicos para a realização de 

trabalhos de pesquisa dos participantes. 

N.º de sessões: 2 

N.º de participantes: 32 (30 alunos + 2 professores) 

Avaliação: Muito Bom 

 

• Assembleia das Crianças (Coordenação EBPV+ CML) 
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A coordenação da EB2/3 Paula Vicente desenvolveu o projeto Assembleia das Crianças, em parceria com a 

Câmara Municipal de Lisboa. Realizaram-se duas sessões na BE com o apoio da equipa BE. 

N.º de sessões: 2 

N.º de participantes: 72 (28 alunos + 2 professores + 2 representantes da CML) 

Avaliação: Muito Bom 

 

• Campanha Laço Azul / ABRIL, mês da prevenção dos maus tratos 

A coordenação da EB2/3 Paula Vicente realizou, em parceria com a CPCJ, uma conferência e sessões sobre o 

tema com os Diretores de Turma e com outros parceiros. Realizaram-se duas sessões na BE com o apoio da 

equipa. 

N.º de sessões: 2 

N.º de participantes: 22 

Avaliação: Muito Bom 

 

EXPOSIÇÕES TEMÁTICAS E PAINÉIS DE DIVULGAÇÃO 

Avaliação GARE: Muito Bom 

 

Painéis Temáticos de Divulgação organizados pela equipa BE 

• Personagens da Mitologia Europeia e dos Contos de Fadas; 

• Mês Internacional das Bibliotecas Escolares (MIBE); 

• Dia das Bruxas e Pão por Deus: tradições, mitologia e leituras recomendadas; 

• Miúdos a Votos! Qual o livro mais fixe?; 

• 100 anos de Saramago: vida e obra de José Saramago; 

• O que é o Prémio Nobel? Portugueses Notáveis; 

• Painel de Natal: usos e tradições natalícias e leituras recomendadas; 

• Fake News: notícias falsas – Como detetá-las? - Parlamento dos Jovens 2022; 

• Painel comemorativo de São Valentim: Lendas e mitos de São Valentim, pares românticos e leituras 

recomendadas; 

• Amor é fogo que arde sem se ver, Luís de Camões, instalação poética; 

• Miúdos a Votos! Qual o livro mais fixe? A campanha na nossa escola; 

• Poemas e canções de abril: painéis comemorativos do 25 de abril, mostra de livros da época e alusivos ao 

tema, seleção e divulgação de recursos pedagógicos digitais no blogue; 

• Painel Campanha Laço Azul: Abril / Mês da prevenção contra os maus tratos; 

• 9 de maio, Dia da Europa: seleção e divulgação de recursos pedagógicos digitais no blogue, elaboração e 

aplicação de um questionário digital para testar conhecimentos dos alunos sobre a Europa. 

 

Exposições de Trabalhos dos Alunos 

• Halloween / Dia das Bruxas 

Exposição de trabalhos de Ed. Visual, Ed. Tecnológica e Inglês (5 turmas, 100 alunos, 6 professoras) 

• Jornal de Parede: Notícias PV 
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Jornal informal, proposto e dinamizado por um grupo de alunos de várias turmas de 5.º e 6.º anos, com o 

apoio da equipa da biblioteca (8 alunos, 2 professoras) 

• A Árvore dos Desejos 

Árvore de Natal construída pela comunidade escolar, com mensagens solidárias em várias línguas (português 

inglês francês e espanhol) e desejos de Ano Novo (22 turmas, 440 alunos, 22 professores e 6 funcionários) 

• O amor é... 

Exposição coletiva sobre várias expressões do amor em diversas línguas (português, ucraniano, búlgaro, 

italiano, espanhol, francês, inglês, polaco) (22 turmas, 440 alunos, 22 professores e 6 funcionários) 

• Centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul: a aventura de Gago Coutinho e Sacadura 

Cabral. 

Exposição de trabalhos de pesquisa realizados por uma turma de 7.º ano, em articulação com a disciplina de 

Geografia (1 turma, 20 alunos, 1 professora) 

• Instrumentos musicais 

Exposição de instrumentos musicais construídos a partir de materiais de desperdício pelos alunos de 5.º e 6.º 

anos; ficha técnica e vídeo de interpretação de composição musical criada pelos participantes, em articulação 

com a disciplina de Educação Musical (14 turmas, 280 alunos, 14 professoras) 

• Dia da Europa (9 maio) 

Exposição de trabalhos dos alunos sobre diferentes países da Europa, em articulação com a disciplina de HGP 

(2 turmas de 6.º ano, 40 alunos, 2 professoras) 

• Dia da Europa e dos Museus (9 e 18 maio) 

Exposição de cartazes ilustrados com legendas e informação relevante sobre vários museus da Europa, em 

articulação com a disciplina de Francês (3 turmas de 7.º ano, 60 alunos, 3 professoras) 

• English Culture 

Exposição de trabalhos dos alunos sobre a cultura anglófona (14 turmas de 5.º e 6.º anos, 280 alunos, 14 

professores) 

 

• PORDATA Kids 

A atividade não se realizou por motivos de saúde da professora bibliotecária, que se encontra de atestado 

médico. 

A BE apoiou o currículo, articulando com as disciplinas de Português, Educação Tecnológica, Educação Visual, 

Ciências Naturais, História, Inglês, HGP, EMRC, Cidadania e TIC e interveio na ação pedagógica propondo 

atividades, recursos e ferramentas de trabalho facilitadoras do ensino-aprendizagem. 

Totais no Domínio A (A1+A2): 

N.º de palestras/conferências/sessões formativas: 29 

N.º de participantes: 2835 (2677 alunos + 146 professores + 12 funcionários)) 

N.º de recursos/documentos produzidos: 25 
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Domínio B: Leitura e literacia 

B.1. Desenvolvimento de iniciativas de promoção da leitura 

Com a finalidade de integrar práticas de leitura no quotidiano dos alunos como ferramenta para o 

conhecimento ou apenas fruição estética, a BE ofereceu diversas atividades e serviços de estímulo à leitura, 

nomeadamente, sessões de aconselhamento de leitura para todas as turmas da escola, em articulação com 

os professores de Português e o currículo da disciplina; dinamizou um projeto trimestral de leitura sistemática 

- 10 minutos a ler; implementou uma programação variada no âmbito da Semana da Leitura; divulgou 

mensalmente, no seu blogue, as propostas de escrita e de leitura do PNL; participou em projetos e iniciativas 

de leitura propostos por entidades externas; elaborou e divulgou informação biobibliográfica e realizou 

mostras temáticas de livros, de autores portugueses e estrangeiros. 

Também premiou quem mais leu e mais livros levou para casa, atribuindo o prémio trimestral de Melhor 

Leitor do Trimestre, para alunos de 5.º, 6.º e 7.º anos, com a atribuição de um diploma e um livro a cada 

aluno. 

A BE procurou divulgar a sua coleção nos escaparates, de forma atrativa e dinâmica, destacando algumas 

datas comemorativas ou eventos relevantes da atualidade, algumas temáticas e conteúdos do currículo e 

projetos dinamizados por elementos da comunidade escolar. 

Dadas as dificuldades orçamentais para aquisição de novos títulos, a BE recorreu ao protocolo com a Rede de 

Bibliotecas de Lisboa e à requisição continuada de recursos à Biblioteca de Belém, mantendo, assim, ao longo 

do ano, o escaparate O que há de novo?, com as novidades da BE, tentando estimular a curiosidade e o gosto 

pela leitura recreativa. 

O resultado deste investimento traduziu-se num serviço de empréstimo presencial (leitura na BE + 

empréstimo para leitura em sala de aula) que serviu 5111 alunos e de empréstimo domiciliário ao qual 

recorreram 1446 utilizadores, verificando-se um aumento de cerca de 50% em relação aos anos da pandemia. 

Julgamos que estes resultados se devem ao final dos constrangimentos impostos pela pandemia e livre 

requisição de livros, mas também ao investimento nas sessões de aconselhamento de leitura iniciadas em 

anos anteriores, cumprindo-se, deste modo, mais um objetivo do Plano de Melhoria 2021-23. 

 

• MIBE (Mês Internacional da Bibliotecas Escolares) 

Alinhando-se com o tema proposto pela RBE, a BE comemorou o Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 

(MIBE) com a organização de uma exposição de livros e ilustrações sobre Seres da Mitologia e dos Contos de 

Fadas aberta a toda a comunidade escolar e com a recolha de contos tradicionais portugueses e contos de 

todo o mundo, organizando um Dossiê de Contos Tradicionais como recurso pedagógico para docentes, 

nomeadamente, no âmbito do projeto 10 minutos a ler. 

N.º de participantes: 470 (23 turmas: 446 alunos + 24 professores) 

N.º de recursos/documentos produzidos: 8 (contos) 
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Avaliação GARE: Muito Bom 

 

• 10 minutos a ler 

Projeto implementado durante o 1.º período, de forma regular e sistemática, para promoção do gosto pelos 

livros e pelo conhecimento, proporcionando momentos de leitura, silenciosa ou em voz alta, em sala de aula, 

pelo menos duas vezes por semana, de textos/obras de diversas tipologias selecionadas pelos alunos ou pelos 

docentes. Participaram diversas disciplinas e abordaram-se várias temáticas complementares ao currículo. É 

de salientar o envolvimento de professores e alunos na seleção de textos e obras para leitura, registando-se 

um elevado índice de participação. Por iniciativa de alguns docentes, continuaram a implementar o projeto, 

de modo informal e não sistemático, durante o resto do ano. 

N.º de participantes: 490 (22 turmas do ensino regular e CAA - Centro de Apoio às Aprendizagens, 446 alunos 

+ 24 professores) 

N.º de recursos/documentos produzidos: 20 (Dossiê de Recursos) 

N.º de sessões de leitura propostas pela BE: 8 (sessões de leitura, toda a escola em simultâneo) 

N.º de leituras programadas realizadas: 355 

Avaliação GARE: Muito Bom 

 

• Sessões de aconselhamento de leitura 

Sessões de divulgação e de apreciação de obras do PNL recomendadas para leitura autónoma, no âmbito do 

plano curricular de Português de 5.º, 6.º e 7.º anos. Realizaram-se sessões com todas as turmas da escola, 

em articulação com os docentes de Português. 

N.º de sessões: 22 

N.º de participantes: 470 (22 turmas / 446 alunos + 22 professores) 

Avaliação: Muito Bom 

 

• Centenário de José Saramago: Leituras Centenárias 

Leitura expressiva, em simultâneo, de excerto da obra As Intermitências da morte, durante as aulas das 

10:00, do dia 16/11/2021, data do aniversário do autor. 

N.º de sessões: 23 (em simultâneo) 

N.º de participantes: 470 (22 turmas do ensino regular e 1 CAA + 446 alunos + 24 professores) 

N.º de recursos/documentos produzidos: 2 (guiões de leitura em voz alta) 

Avaliação GARE: Bom 

 

• Centenário de José Saramago: Leituras no Pátio (performance) 

Apresentação de uma performance de leitura expressiva, com acompanhamento musical, ao vivo, de excerto 

da obra As Intermitências da morte, por alunos de 5.º e 6.º ano do ensino articulado da música e outros 

elementos da comunidade escolar (duo de violinistas + violoncelista + clarinetista + percussionista + 

guitarrista + leitores) 

N.º de Sessões: 2 (16 novembro 2021, na EBPV e 02 junho 2022, na ESR) 

N.º de participantes: 28 (18 alunos + 8 professores + 1 enc. educação + 1 assistente operacional) 
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N.º de recursos/documentos produzidos: 10 (4 guiões de leitura em voz alta + 5 pautas + 1 guião-geral da 

performance). 

 

Avaliação GARE: Bom 

 

• Centenário de José Saramago: Contar por Imagens 

A BE realizou a divulgação do projeto da Fundação José Saramago e da obra do autor, organizou e selecionou 

um conjunto de recursos, de obras e de textos inspiradores do autor, adequados ao perfil dos alunos, para 

realização de trabalhos artísticos, em articulação com a disciplina de Educação Visual e o Centro de Apoio às 

Aprendizagens (alunos de Educação Especial). 

A BE orientou e dinamizou a participação da escola neste projeto da Fundação Saramago e ainda uma 

exposição de trabalhos realizados pelos alunos, em dezembro 2021 e janeiro 2022, na BE Paula Vicente e em 

abril e maio 2022, na Escola Secundária do Restelo, exposição que foi visitada pelos familiares do autor, a 

saber: 

• Painel coletivo A maior flor do mundo, pintura em guache sobre papel kraft a partir da leitura 

da obra de Saramago, Centro de Apoio às Aprendizagens (CAA); 

• Retratos de Saramago, trabalhos da disciplina de Educação Visual, tema: retrato da figura 

humana, técnicas mistas: turmas A, B, C e D de 7.º ano; 

• Painel coletivo Retratos de Saramago, produzido pela BE, a partir dos trabalhos de Educação 

Visual das turmas A, B, C e D de 7.º ano; 

• Cartas aos nossos avós, e-book e livro em formato papel produzidos pela BE, a partir de textos e 

ilustrações dos alunos do Centro de Apoio às Aprendizagens (CAA). 

N.º de participantes: 194 (176 alunos + 14 professores + 4 assistentes operacionais) 

N.º de recursos/documentos produzidos: 10 (2 painéis coletivos + 80 trabalhos plásticos Retratos de Saramago 

(técnicas mistas) + 8 textos individuais + 8 ilustrações + 1 e-book + 1 livro em formato papel) 

Avaliação: Muito Bom 

 

• Autor do Mês: Divulgação Biobibliográfica e exposição de livros de diversos autores 

Hans Christian Anderson (no âmbito do MIBE); José Saramago (comemoração do aniversário do autor a 16 

nov.); Sophia de Mello Breyner Andersen; António Torrado; Afonso Cruz; Valter Hugo-Mãe; Nuno Bernardo 

(escritor convidado na Semana da Leitura) e Ilse Losa. 

N.º de participantes: 440 (440 alunos / 22 turmas) 

N.º de recursos/documentos produzidos: 8 (8 painéis coletivos com informação biobibliográfica sobre os 

autores) 

Avaliação GARE: Bom 

 

• SEMANA DA LEITURA 
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• Tertúlia literária e sessão de Escrita Criativa com o escritor Nuno Bernardo 

Apresentação da obra do autor, conversa sobre os processos criativos, atividade de escrita criativa e sessão 

de autógrafos (participaram 2 turmas de 6.º ano). 

N.º de sessões: 1 

N.º de participantes: 44 (40 alunos + 4 professores) 

N.º de recursos/documentos produzidos: 3 (1 guião coletivo para narrativa + 2 textos individuais de alunos) 

Avaliação GARE: Muito Bom 

 

• Pára para ler Saramago: Carta a Josefa, minha avó 

Atividade de leitura em voz alta, de todas as turmas da escola em simultâneo, durante as aulas das 10:00 do 

dia 11/03/2022, da carta de homenagem à avó do autor. 

(22 turmas do ensino regular e CAA - Centro de Apoio às Aprendizagens, 446 alunos + 24 professores) 

N.º de sessões: 23 (em simultâneo) 

N.º de participantes: 470 (22 turmas do ensino regular e 1 CAA + 446 alunos + 24 professores) 

N.º de recursos/documentos produzidos: 2 (guiões de leitura em voz alta) 

Avaliação GARE: Muito Bom 

 

• Cinema na BE (matinés) 

Sessões comentadas de cinema (clássicos do cinema europeu e norte-americano) para turmas com 

agendamento ou alunos independentes. 

N.º de sessões: 5  

N.º de participantes: 214 (197 alunos + 17 professores) 

N.º de recursos/documentos produzidos: 8 (5 cartazes sobre os filmes + 1 guião de divulgação com sinopses 

dos filmes + 5 críticas elaboradas por alunos) 

Avaliação GARE: Muito Bom 

 

• Ler a Quatro Vozes: Concurso de Leitura Expressiva em quatro línguas 

O Concurso de Leitura Expressiva surgiu de uma parceria entre o grupo de Português e a Biblioteca Escolar. 

Este ano, a iniciativa foi alargada a todas as línguas estudadas na escola (Português, Inglês, Francês e 

Espanhol). Os docentes de línguas selecionaram, em conjunto com a equipa BE, os textos mais adequados ao 

perfil e idade dos alunos para as provas da 1.ª fase e provas finais. A 1.ª fase do concurso decorreu durante 

o mês de fevereiro, nas aulas de línguas, enquanto as provas finais, por ano de escolaridade e por disciplina, 

se realizaram, na BE, entre 7 e 11 de março. A entrega de prémios aos vencedores e de diplomas a todos os 

participantes aconteceu no dia 17/03/2022.  

Participaram 440 alunos na modalidade de Português e 160 nas modalidades de línguas estrangeiras; 8 

professores de Português, 2 professoras de Inglês, 2 professoras de Francês e 2 professores de Espanhol. 

Realizaram-se 6 finais, com cerca de 10 elementos de júri e selecionaram-se 12 textos em 4 línguas para a 

realização do concurso. Foram entregues 18 diplomas aos 3 primeiros lugares de cada ano/modalidade e 6 

prémios aos alunos vencedores. 
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N.º de sessões: 44 (1.ª fase: 38 sessões; 2.ª fase: 6 sessões) 

N.º de participantes: 686 (638 alunos + 48 professores) 

N.º de recursos/documentos produzidos: 33 (1 regulamento + 2 cartazes de divulgação 

(atividade/vencedores) + 12 textos de prova + 18 diplomas) 

Avaliação GARE: Muito Bom 

 

B.2. Atividades de treino e aprofundamento da competência leitora (e escrita) 

Perante as dificuldades de leitura e escrita dos alunos à chegada ao 2.ºciclo, dificuldades acentuadas por 

dois anos de pandemia, a BE assumiu o papel de dinamizadora de atividades sistemáticas de recuperação das 

aprendizagens nestes domínios, com vista ao melhoramento da capacidade leitora, da compreensão de textos 

e melhoria da expressão escrita dos alunos do 2.ºciclo e de consolidação de hábitos de leitura, tal como foi 

proposto no Plano de Melhoria 2021-23. 

 

• Leituras PróSucesso: Oficinas de Treino da Leitura 

As Oficinas de Treino da Leitura decorreram entre outubro e dezembro de 2021, envolvendo 30 alunos das 7 

turmas de 5.º ano da EB2/3 Paula Vicente, distribuídos em cinco grupos com 45 minutos de trabalho semanal, 

ao longo de 8 semanas. 

Durante as sessões de leitura, praticou-se a escuta ativa com modelos de leitura gravados e ao vivo e treinou-

se a articulação, dicção, modulação e colocação de voz, a par da interpretação coletiva de textos, mensagens 

explícitas e inferências. 

Os resultados foram significativos e bastante satisfatórios, de acordo com os docentes de Português dos alunos 

e segundo os próprios participantes. Os alunos conseguiram melhorar a sua capacidade leitora e de 

compreensão de mensagens escritas, embora fosse importante prolongar esta oficina até ao final do ano 

letivo, uma vez que a pandemia e o confinamento vieram comprometer bastante a consolidação destas 

aprendizagens durante o 1.º ciclo. Todavia, a BE não dispõe de recursos humanos para alargar o prazo de 

realização desta oficina. 

N.º de sessões: 40 (5 grupos de trabalho; 5 sessões semanais; 8 semanas) 

N.º de participantes: 287 (240 alunos + 47 professores) 

N.º de recursos/documentos produzidos: 22 (16 textos + 4 fichas de interpretação + 2 fichas de avaliação de 

leitura) 

N.º de registos de avaliação de leitura: 60 (30 no início + 30 no final) 

Avaliação GARE: Muito Bom 

 

• Escrever Mais: Oficinas de Treino da Escrita 

A BE disponibilizou, ao longo do 2.º período e em articulação com os professores de português, uma oficina 

semanal para alunos de 6º ano com dificuldades na expressão escrita agravadas pelos contrangimentos da 

pandemia. Nestas oficinas, destinadas ao treino intenso e sistemático da competência da escrita, mas 

também ao estímulo da criatividade e do gosto pela leitura e escrita, participaram 25 alunos das 7 turmas de 

6.º ano da EB2/3 Paula Vicente, distribuídos em cinco grupos com 45 minutos de trabalho semanal, ao longo 
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de 6 semanas. Embora estivesse prevista a realização do projeto durante 10 semanas, tal não aconteceu 

devido à ausência da professora bibliotecária por razões de saúde. 

Os grupos, dinâmicos e sempre abertos à entrada de novos elementos por proposta dos docentes da Português, 

realizaram atividades estruturadas, sistemáticas e criativas com vista ao desenvolvimento da organização 

sequencial de ideias e temas, enriquecimento vocabular e argumentação, ortografia e pontuação. 

N.º de sessões: 30 (5 grupos de trabalho; 5 sessões semanais; 6 semanas) 

N.º de participantes: 187 (150 alunos + 37 professores) 

N.º de recursos/documentos produzidos: 152 (150 textos dos alunos + 2 fichas de avaliação da expressão 

escrita) 

N.º de registos de avaliação de leitura: 50 (25 no início + 25 no final) 

Avaliação GARE: Bom 

 

• Poemar: oficina de escrita criativa de poesia 

No 3.º período, no âmbito do referencial Aprender com a Biblioteca Escola, em articulação com a disciplina 

de Português, a BE realizou uma  oficina  de escrita criativa e colaborativa entre uma turma de 6.º ano da 

EB2/3 Paula Vicente e uma turma de 3.º ano da EB1 Moinhos do Restelo. Participaram os alunos das turmas 

do 6.ºE, como mentores de escrita ou padrinhos, e do 3.ºA, como orientandos ou afilhados, construindo, em 

equipa, poemas inéditos a partir de uma matriz. Os trabalhos foram publicados num mural digital construído 

pelos alunos, em parceria tutor/tutorando, com recurso à ferramenta Padlet e divulgação na Classroom da 

turma e no blogue da Biblioteca. 

N.º de sessões: 1 

N.º de participantes: 42 (2 turmas + 2 professores) 

N.º de recursos/documentos produzidos: 21 (20 poemas, em grupos de 2 + 1 paddlet com resultado da oficina) 

Avaliação: Muito Bom 

 

Considera-se fundamental dar continuidade à implementação de oficinas de leitura e escrita, de forma a 

melhorar estas competências e a mitigar os prejuízos causados pela pandemia e pela falta do ensino 

presencial. 

No próximo ano letivo, seria importante alargar às turmas de 7.º ano esta oportunidade de trabalho intensivo 

e sistemático da leitura e da escrita em pequenos grupos através da implementação de oficinas de escrita 

para ciência e relatórios científicos. 

 

Totais no Domínio B (B1+B2): 

N.º de palestras/conferências/sessões formativas: 145 

N.º de participantes: 4272 (3972 alunos + 295 professores + 5 funcionários) 

N.º de recursos/documentos produzidos: 347 

 

Domínio C: Projetos e parcerias 

C.1. Participação em projetos e iniciativas de parceria interna e externa 
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Dando cumprimento ao Plano de Melhoria 2021-23, a equipa BE organizou recursos educativos e propostas de 

trabalho para apoio ao currículo e projetos extracurriculares, colaborando regularmente com os docentes das 

disciplinas de Cidadania, Português, Ciências, Inglês, Francês, Espanhol, Geografia, Inglês, Ed. Musical, Ed. 

Visual, professores de Ed. Especial, a coordenadora dos Diretores de Turma e os docentes DT, articulando 

atividades e projetos de âmbito curricular e outros. 

 

Parcerias internas: 

• BEAER (Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas do Restelo) 

A PB participou regularmente nas reuniões da BEAER destinadas a definir estratégias comuns de atuação, 

articulação de atividades e projetos. 

• Exposição sobre Instrumentos Musicais Criativos 

Grupo de professores de Educação Musical 

• Leitura a Quatro Mãos: Concurso de Leitura em quatro línguas (Semana da Leitura) 

Professores de línguas (Português, Inglês, Francês e Espanhol) 

• Aulas e atividades de Cidadania 

Professores da disciplina e Diretores de Turma 

• Sessões de aconselhamento de leitura / Escada de Livros / Atividades de leitura autónoma / Oficinas de 

Treino de Leitura e Escrita 

Professores de Português 

• Halloween e Cultura Inglesa (exposições de trabalhos dos alunos) 

Professores de Inglês 

• Haloween / Contar por imagens / Origami / Comemoração do 25 de abril 

Professores de Educação Visual e de Educação Tecnológica 

• Contar por Imagens / Leituras Centenárias: A Maior Flor do Mundo / Pára para ler Saramago: Homenagens 

às nossas avós 

Professores de Educação Especial – CAA (Centro de Apoio às Aprendizagens) 

• Comemoração do Centenário de Saramago 

Grupo de Trabalho da Escola Secundária do Restelo 

A BE desenvolveu as suas atividades no âmbito deste projeto, articulando sempre com a ESR e com o grupo 

de trabalho que coordenou este projeto ao nível do agrupamento. 

Em junho, um grupo de alunos e de professores da EBPV, participantes na atividade artística Leituras 

Centenárias, apresentou o seu trabalho na cerimónia de encerramento das comemorações, tendo sido 

recebido por um grupo de alunos da ESR. 

• Campanha solidária de cabazes de Natal 

Grupo de Voluntários + Coordenação EBPV / Direção AER + DT 

A BE participou e apoiou a coordenação da escola, o grupo de voluntariado e os Diretores de Turma na 

campanha solidária de Natal, na elaboração de material de divulgação da campanha, recolha e receção de 

cabazes, elaboração de mensagens. 

N.º de participantes: 470 (22 turmas do ensino regular e 1 CAA + 446 alunos + 24 professores) 

Avaliação: Muito Bom 
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Parcerias externas: (atividades descritas e avaliadas anteriormente, noutros domínios) 

• RBE/RBEL: estratégia e orientação da ação da BE, aconselhamento e grupo de trabalho Bibliotecas para 

todos 

• PNL: estratégia e orientação da ação da BE ao nível da leitura, sugestões mensais de leitura e escrita, Listas 

PNL, candidaturas a financiamento 

• CML - BLX: organização e catalogação da coleção e fundo documental 

• Biblioteca Municipal de Belém: empréstimo de recursos: 175 livros + 1 DVD 

• Fundação José Saramago: Comemorações do Centenário de Saramago, projetos Contar por Imagens e 

Leituras Centenárias 

• Rádio Belém: Miúdos a votos! 

• Clube de Jornalismo JFB/EBPV: Miúdos a votos! 

• Revista Visão Júnior: Miúdos a votos! 

• Universidade do Minho / RBE 

Colaboração/participação no projeto de investigação bYOU: Estudo das vivências e expressões de crianças e 

jovens sobre os media 

N.º de sessões: 3 (apresentação do estudo / preenchimento de questionário na BE) 

N.º de participantes: 63 (1 turma + 1 professor/3 sessões) 

 

C.2. Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias 

Estabeleceram-se alguns contactos com a nova direção da associação de pais da EBPV e convidou-se uma 

encarregada de educação, docente no Instituto Politécnico de Setúbal, para realizar uma palestra sobre 

sismologia dirigida às turmas de 7.º ano. 

Através da Associação de Pais ou individualmente, alguns encarregados de educação doaram obras novas e 

usadas à BE. 

Contudo, dada a ausência da PB por razões de saúde, estes contactos não foram aprofundados, prevendo-se 

a sua retoma e alargamento no próximo ano letivo, para dar cumprimento ao Plano de Melhoria 2021-23. 

Considera-se que a BE deve participar e elaborar mais projetos procurando parceiros externos que contribuam 

para o desenvolvimento da sua atividade, como por exemplo, reforçar laços, envolver e incentivar a 

participação dos Encarregados de Educação, convidando-os para a apresentação de palestras, dinamização 

de oficinas e workshops, entre outras atividades de colaboração. 

 

Totais no Domínio C (C1+C2): 

N.º de parcerias com entidades internas: 10 

N.º de parcerias com entidades externas: 9 

 

 

Domínio D: Gestão da Biblioteca Escolar 
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D.1. Recursos humanos, materiais e financeiros necessários à gestão, integração e valorização 

da biblioteca 

Este ano, a BEPV foi coordenada por uma professora do Quadro do Agrupamento de Escolas do Restelo, do 

GR 210, ao abrigo da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho. A partir de 16 de março e até ao final de 

junho, a docente esteve ausente por razões de saúde, o que se traduziu em alguns constrangimentos na 

execução das atividades previstas no PAA e também na manutenção do horário de atendimento da BE, que 

passou a funcionar apenas no período da manhã. 

A equipa BEPV foi constituída pelos seguintes elementos: 

N.º de docentes Disciplina N.º de tempos Observ. 

1 Profª Bibliotecária: Português 21 tempos De atestado médico uma parte do 
ano e sem substituição 

1 História 23 tempos  

1 Francês 9 tempos  

1 Ciências da Natureza 6 tempos  

1 Educação Visual 6 tempos De atestado médico uma parte do 
ano e sem substituição 

SUBTOTAL 65 tempos  

Teve como colaboradores: 

N.º de docentes Disciplina N.º de tempos 

1 Ed. Visual/Ed. Tecnológica 2 tempos 

1 História / Cidadania 2 tempos 

1 Português 1 tempo 

1 História 1 tempo 

SUBTOTAL 6 tempos 

TOTAL (equipa + colaboradores) 71 tempos 

A BE é uma estrutura pedagógica bastante valorizada pelos seus utilizadores e pela comunidade educativa 

em geral, coopera com as estruturas e serviços de gestão pedagógica e articula com docentes de várias áreas 

disciplinares. 

O espaço oferece condições favoráveis à realização de atividades de leitura, de produção e comunicação e à 

utilização livre da biblioteca, de acordo com as necessidades dos utilizadores, cultivando um clima de 

respeito, liberdade e descontração, sendo considerado muito agradável pela maioria dos pais, alunos e 

docentes da escola. 
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A BEPV candidatou-se ao programa Imprevistos de Leitura (RBE), propondo-se realizar oficinas de treino da 

leitura e da escrita e outras atividades no domínio da aprendizagem e melhoria destas competências, no 

âmbito do plano de Recuperação 21/23 e aumentar o seu fundo documental. Todavia, não lhe foi atribuído 

qualquer apoio financeiro. 

A BE implementou uma política de qualidade e monitorização através de um sistema de avaliação contínuo, 

aplicando o Modelo de avaliação da biblioteca escolar da RBE, como em anos anteriores, divulgando as 

atividades e os trabalhos produzidos pelos alunos no blogue da BEPV, na página do agrupamento e nos 

expositores, de forma a dar-lhes destaque. 

Contudo, uma das principais dificuldades da BE é a afetação de recursos humanos por forma a manter uma 

oferta de atividades pedagógicas diversificadas e inovadoras e serviços regulares, de horário alargado. 

À semelhança de anos anteriores, reforça-se a ideia de que a colocação de um assistente operacional a meio 

tempo na BE poderia colmatar estas dificuldades. 

D.2. Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção 

A BE deu continuidade à itinerância de recursos de forma a responder aos interesses e necessidades dos seus 

utilizadores, o que lhe permitiu atenuar as limitações impostas pelo orçamento, diversificando a oferta e 

tornando-a mais atrativa.  

Os recursos doados pelos encarregados de educação e docentes contribuíram também para esta atualização 

do espólio, a par de uma ação de desbaste, tendo sido enviados alguns recursos para abate. 

Todavia, considera-se que a BE necessita de investir mais na catalogação e organização de recursos, 

reforçando a sua colaboração com a equipa técnica das BLX da CML e assim alcançar as metas previstas no 

Pano de Melhoria 2021-23. 

Foi feita ainda a divulgação da coleção através de mostras de livros temáticas, divulgação no blogue de 

sugestões de leitura e escrita, bem como da lista das obras existentes de Educação Literária definidas pelo 

Ministério da Educação, mas, principalmente, e com um impacto direto e bastante expressivo no aumento do 

n.º de requisições domiciliárias, através das sessões de aconselhamento de leitura realizadas com todas as 

turmas da escola. 

O blogue  https://bibliotecapaulavicente.wordpress.com/  constituiu um forte contributo para a divulgação 

do trabalho desenvolvido pela BEPV, como repositório de recursos educativos digitais e de promoção da 

leitura, de acesso livre. Foi aberta uma nova página dedicada ao PLNM com recursos para professores, alunos 

e famílias. 

 

Totais no Domínio D (D1+D2): 

N.º de sessões de aconselhamento de leitura: 22 

N.º de empréstimos domiciliários: 1446 

N.º de empréstimos de sala de aula: 4234 

N.º de empréstimos presenciais (total): 5111 

N.º de publicações no blogue: 49 

N.º de recursos emprestados pelas BLX: 176 

N.º de recursos enviados para abate: 102 

https://bibliotecapaulavicente.wordpress.com/
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Recursos humanos: 

Equipa da BE: Prof.ª Emanuela Azevedo, Prof.ª Ana Jorge, Prof.ª Ana Vieira, Prof.ª M.ª José Nicolau, Prof. 

David Assunção; 

Colaboradores: Prof.ª Madalena Cabral, Prof.ª Isabel Faria, Prof.ª Susana Ramos, Prof.ª Luzia Ramos e Profª 
Telma Esteves. 

 

Desenvolvimento de trabalho técnico e de continuidade: 

Organização da coleção: Prof.ª Susana Ferreira (PB) e Prof.ª Emanuela Azevedo; 

Atendimento e apoio aos alunos: Todos os docentes da equipa BE e colaboradores; 

Estatística e inventários: Prof.ª Ana Jorge e Prof.ª Ana Vieira; 

Dinamização de atividades/ articulação com docentes: Prof.ª Susana Ferreira (PB) e Prof.ª Emanuela 

Azevedo (coordenação); Prof.ª Madalena Cabral, Prof.ª Ana Jorge e Prof.ª Ana Vieira (dinamização/apoio às 

atividades); 

Dinamização do Blogue PV: Prof.ª Emanuela Azevedo; 

Criação de conteúdos para o blogue, página do agrupamento, exposições temáticas e recursos 

educativos: Prof.ª Susana Ferreira (PB), Prof.ª Emanuela Azevedo (coordenação) e colaboração de toda a 

equipa BE; 

Decoração e organização do espaço e divulgação da coleção: Prof.ª Susana Ferreira (PB), Prof.ª Emanuela 

Azevedo, Prof.ª Ana Jorge, Prof.ª Luzia Ramos, Prof. M.ª José Nicolau, Prof.ª Ana Vieira. 

 

Coordenação/dinamização de projetos e iniciativas: 

Oficinas de Leitura e Escrita: Prof.ª Susana Ferreira (PB); 

Centenário de José Saramago: Prof.ª Susana Ferreira (PB), Prof.ª Ana Gama e Prof. André Godinho, Prof.ª 

Madalena Cabral, Prof.ª Isabel Faria e Prof.ª Emanuela Azevedo; 

10 minutos a ler: Prof.ª Susana Ferreira (PB), Prof.ª Emanuela Azevedo, equipa BE e docentes PV; 

Semana da Leitura: Prof.ª Susana Ferreira (PB), Prof.ª Emanuela Azevedo, Prof.ª Mafalda Manita 

(coordenação Concurso de Leitura Expressiva) e toda a equipa BE e docentes de línguas (dinamização de 

atividades); 

Miúdos a Votos!: Prof.ª Emanuela Azevedo (coordenação); Prof.ª Patrícia Pinteus, Prof.ª Anabela Estêvão, 

Prof. David Assunção e Prof.ª Susana Ferreira. 

 

 

 

A Professora Bibliotecária, 

                                                                                                             Susana Ferreira 
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2.3. BIBLIOTECA BAIRRO DO RESTELO/ APOIO A ESCOLAS DO 1.º CEB / JARDINS DE 
INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO 

 

Ponto prévio: no que respeita ao atual contexto das escolas de primeiro ciclo e Jardins de Infância do 

Agrupamento de Escolas do Restelo, tendo algumas escolas concluído as intervenções principais de 

beneficiação do espaço escolar (ou estando-se a aguardar intervenções complementares para a sua 

conclusão), foi avaliado o contexto global de cada escola no sentido da persecução de um plano de prioridades 

abrangente, de acordo com as prioridade previstas no AER, de onde se destacam os seguintes elementos 

relevantes, alinhados com os indicadores descritos o Plano de Melhoria BE BR. 

Reporta-se que, relativamente à candidatura de integração RBE da BE de Caselas, (anteriormente aprovada 

pela RBE), foi realizada uma implementação faseada ao longo do presente ano letivo, correspondendo ao 

processo de integração RBE previsto, tendo as suas medidas de atuação decorrido de acordo com a 

operacionalização descrita nos documentos oficiais da mesma. No que respeita aos passos de aquisição de 

fundo documental, de mobiliário, de equipamentos informáticos e de software (incluindo a licença de 

catalogação Winlib), regista-se que estes se encontram concluídos, reportados e justificados nos respetivos 

departamentos oficiais. A saber: fundo documental - comparticipação RBE de 2500,00€, totalmente 

liquidada; equipamento informático – comparticipação RBE de 2250,00€, totalmente liquidada (apenas 

faltando adquirir um cablelock e duas pens, que não foi possível avançar por dificuldades com a faturação 

proforma. A respetiva aquisição está em processo de ser concluída e será assegurada pelo agrupamento); 

software informático - comparticipação RBE 550,00€, totalmente liquidada; mobiliário – comparticipação RBE 

1650,00€, totalmente liquidada. Denota-se que os ajustes necessários e a variação de valores em alguns 

artigos se deveram a oscilações de mercado condicionadas a fatores relativos à situação pandémica 

atravessada pelo país. Apesar disso a aquisição de bens prevista pela candidatura encontra-se assegurada e 

efetivada. 

Paralelamente se regista que, tendo estado a decorrer o processo de instalação/integração RBE da BE de 

Caselas, foram cumpridos todos os passos previstos respeitantes à mesma, quer em termos dos seus recursos 

materiais, quer em termos de implementação de atividades no âmbito pedagógico (tendo-se ajustado 

prioridades referentes às possibilidades de recursos humanos disponíveis ao serviço da BE). Sendo que durante 

o próximo ano letivo se prevê dirigir práticas pedagógicas/recursos digitais, para o aprofundamento e 

consolidação dos mesmos.   

Relata-se que está atualmente em concretização um grande investimento em metas de trabalho dirigidas aos 

procedimentos técnicos bibliográficos, de organização de acordo com a CDU (classificação decimal universal), 

com catalogação no sistema Winlib. Numa articulação com os serviços técnicos de apoio às bibliotecas 

escolares por parte dos serviços das BLX, decorreram sessões de formação técnica com sessões presenciais 

dirigidas à implementação do sistema de catalogação Winlib. A monitorização remota deste processo, 

contempla um acompanhamento personalizado, em presença e por via telefónica, prestado pela técnica 

especializada Augusta Ribeiro. Esse trabalho prevê um avanço considerável nos procedimentos de catalogação 

do fundo documental da BE BR e da BE Caselas. Assim, de modo articulado com a professora bibliotecária, 

têm vindo a ser identificados os modos de organização e os recursos necessários para a correta implementação 

dos procedimentos de catalogação, quer na BE Caselas, quer na BE Bairro do Restelo. Numa articulação 

estreita e adaptada às contingências escolares, as BE BR e BR Caselas, têm contado com o apoio dos seguintes 

elementos com prestação de apoio às BE: a educadora Eugénia Correia, o professor António Ferraz, a 

professora Natércia Vasconcelos. Pretende-se continuar o desenvolvimento de atividade e formação dos 

mesmos, nomeadamente para aprofundamento dos procedimentos de catalogação durante o período pós-

letivo e previsivelmente durante o próximo ano letivo. Esta atividade e formação em catalogação no sistema 

Winlib tem sido apoiada pelos seguintes documentos orientadores que continuarão em vigor e a suportar os 

próximos passos de trabalho: Manual de Formação, Manual de Cotação, Brochura de Catalogação, Manual de 

Pesquisa.  Considera-se, pois, muito relevante e positivo, o grande investimento realizado nos procedimentos 

técnicos de catalogação que estão a decorrer no presente, pretendendo-se investir na continuidade deste 

trabalho durante o próximo ano letivo. Regista-se ainda que, no âmbito do referido tratamento técnico 
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documental, mantendo-se este em franco desenvolvimento, quer na EB1 Caselas, quer na EB1 Bairro do 

Restelo, se considera fundamental efetuar-se a aquisição de rolos de etiquetas e de rolos de tinta de carbono, 

já solicitados ao AER, pois, de outra forma não conseguiremos imprimir as cotas e finalizar o trabalho iniciado, 

dificultando o acesso facilitado à identificação pela cota. Com esses materiais requisitados ao agrupamento, 

as BLX poderão prestar-nos o apoio de impressão das etiquetas de acordo com o equipamento de impressão 

disponibilizado pela RBE. A implementação destes procedimentos finais, está, portanto, dependente e a 

aguardar a possibilidade de aquisição dos mesmos por parte do AER. 

Tendo-se em conta que na EB BR Bairro do Restelo, se mantêm a decorrer algumas intervenções estruturais 

e de reabilitação do espaço escolar (dado terem sido identificados aspetos a intervir e melhorar) aguarda-se 

a informação da conclusão das respetivas intervenções. No que se refere especificamente ao espaço interior 

da Biblioteca Escolar Bairro do Restelo, aguardam-se igualmente algumas intervenções relativas a acessos a 

tomadas, pontos de internet e estores de escurecimento. Aguarda-se igualmente uma intervenção na ligação 

a internet por parte de três computadores por parte de serviços técnicos da CML. De igual modo, se aguardam 

intervenções especificas na BE Caselas ao nível de acessos a tomadas, pontos de internet e estores de 

escurecimento. Necessidades específicas estas, acompanhadas pela Dra. Margarida Toscano, que estão 

registadas, documentadas e a aguardar resposta pelas entidades competentes. 

No que respeita a recente reabilitação da EB Bairro do Restelo e respetiva criação de um espaço específico 

destinado à biblioteca escolar, foi promovida uma organização do seu espaço com mobiliário e equipamentos 

informáticos recentes proporcionados pela CML, foi feita a definição de zonas funcionais para alunos e 

professores, tendo-se em consideração um seu funcionamento geral, quer em modo acompanhado, quer em 

modo de funcionamento autónomo. Uma estreita articulação com a coordenadora de estabelecimento Helena 

Martins e respetivos professores, tem permitido uma otimização de valências BE, dentro e fora do seu espaço 

físico, na direção de estreitamento de laços, de flexibilização de vias de acesso na direção de uma visão de 

escola-biblioteca ao serviço da comunidade escolar. Os mesmos propósitos têm vindo a ser adaptados e 

alargados à BE Caselas, numa estreita articulação com a coordenadora de estabelecimento Anabela Cordeiro, 

professor António Ferraz, com pontes de contacto com respetivos os professores, pretendendo-se que 

paulatinamente se construam otimizações das valências BE adaptáveis a cada contexto escolar. 

Na BE BR, foi proporcionada a disponibilização do fundo documental dos recursos mínimos (consequência da 

desativação do anterior espaço de biblioteca e da coleção geral em modo não disponível por estar em 

arquivo), assim como, já foi acrescida a disponibilização do fundo documental que sofreu os reportados 

procedimentos de recuperação, limpeza e restauro, durante o presente ano letivo.  

O espaço físico da BE BR e o da BE Caselas foram preparados, de modo a permitir uma flexibilização das 

condições de acolhimento e de fruição do espaço e dos seus recursos, como se configura na planta de 

organização de espaço BE, consonante com as orientações da RBE e respetivo folheto de utilizador da BE BR 

e BE Caselas, em estreita ligação com as salas e as necessidades que foram sendo participadas por alunos e 

professores. Espera-se reforçar e consolidar a implementação das zonas A (Leitura silenciosa), B (Estudo e 

trabalho), C (leitura informal), D (informática e multimédia) e E (ambiente/ecologia), de acordo o 

funcionamento atual. 

Salienta-se que, durante o presente ano letivo, mantendo-se o anterior estreito laço, entre a BE BR e as salas 

de aula, com uma articulação ativa por via de auscultação das necessidades dos professores titulares 

relativamente à circulação de obras para leitura em sala de aula e leitura domiciliária e outras necessidades 

pedagógicas no quotidiano, se manteve esse mesmo modo de acessibilidade, quer de modo acompanhado na 

BE, quer de modo autónomo (com recurso a ‘mapa de reserva de espaço BE’, e documentos de registo 

autónomo dirigidos aos professores), no sentido de se otimizar e flexibilizar as possibilidades de acesso e de 

requisição domiciliária, requisição para sala de aula e circulação/itinerância de recursos. Neste processo de 

leitura e circulação de livros, estiveram envolvidas 100% das turmas da BE BR e da BE Caselas. Na BE BR, uma 

escuta ativa dos alunos foi igualmente implementada e intensificada, durante o presente ano letivo, 

participando estes na criação de caixas BE de livros temáticos que incluíram as suas sugestões, caixas BE de 

livros por turma versus temáticas dos currículos, um carrinho BE de livros de ‘reserva de leitura na biblioteca’ 
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para estímulo do prazer de ler em continuidade e da leitura sistemática, sugestões de atividades dos 

monitores BE. Para valorização de temáticas de projetos dos alunos, foi ainda criada uma estante de livros 

de temáticas ambientais, com uma organização identificada por conceitos centrais, para apoio a persecução 

de projetos de estudo dos mesmos e em estreita articulação com o trabalho em sala de aula. A esta zona E, 

prevista como zona flexível dedicada à Ecologia, foi adjudicado um computador para exploração de temáticas 

ambientais de apoio ao projeto ‘temas de literacia ecológica em ação’ e aos projetos de flexibilidade 

curricular. A este propósito, chama-se a atenção para a importância e para a necessidade de uma intervenção 

escolar ao nível dos cuidados de manutenção dos espaços adjacentes, exteriores à BE BR, atribuível a um 

suporte técnico especializado, porventura com suporte da CML. Tal evidência, salienta o valor de um 

significativo projeto paisagístico implementado na EB BR, que contempla espécies vegetais alocadas na 

direção de uma biodiversidade sustentável em ambiente escolar, que se encontram a esta data em elevado 

risco de extinção, ou, no caso de algumas zonas e de algumas espécies vegetais, já tidas como perdidas, ou 

irrecuperáveis. Na perspetiva de práticas pedagógicas que salientem e valorizem a vivência e cuidados cívicos 

partilhados para com o património natural escolar, acentua-se a necessidade de um plano de intervenção nas 

escolas recentemente intervencionadas. Denotar que atitudes, valores e práticas de sensibilização para estas 

temáticas já se encontram em desenvolvimento nos propósitos previstos em diversos trabalhos e projetos 

escolares, acrescendo-se ainda as respetivas atividades do projeto BE ‘temas de literacia ecológica em ação’ 

e os seus contributos para a biodiversidade escolar. Considera-se que seria um valor comum, encontrarem-

se soluções de restauro e manutenção dos importantes espaços verdes (numa perspetiva de sustentabilidade 

ecológica), património distintivo da BR e alargável à BE Caselas, sendo porventura igualmente pertinente 

para restantes escolas do AER. Sugere-se um parecer técnico e de apoio, solicitado ao Instituto Superior de 

Agronomia de Lisboa.  

De salientar que, as metas, os propósitos, as iniciativas, constantes no programa anual/mensal de propostas 

de atividade BE, têm vindo a ser alargadas e progressivamente gerado um envolvimento e participação de 

todas as escolas do agrupamento, através de articulação direta com os representantes de departamento, das 

coordenadoras de estabelecimento, de representantes BE e elementos de apoio BE, nomeadamente com: 

Helena Martins, Anabela Cordeiro, Emília Coelho, Graciete Veloso, Mª José Filhó, Paula Tanqueiro, António 

Ferraz, Eugénia Correia, Natércia Vasconcelos, e professores, proporcionando o desenvolvimento de uma 

articulação que se prevê como crescente, na direção de  persecução de metas e propósitos prioritários das 

BE, adaptáveis a cada contexto escolar. Globalmente, estiveram envolvidos 886 alunos e respetivos 

professores das EB 1.JI do AER em iniciativas/atividades/recursos digitais em proposta BE, como pode ser 

consultadas nos documentos oficiais do PAA, GARE, PM, PE, e respetivos destaques a consultar no blogue 

‘ATIVIDADE | BE BR – AER 1. JI (wordpress.com)’, em ‘GALERIA | BE BR – AER 1. JI (wordpress.com)), e no 

site do Agrupamento de Escolas do Restelo (aerestelo.pt). 

Quanto ao fundo documental da BE BR, tendo-se em atenção o facto de, anteriormente, não terem sido 

acauteladas as devidas condições de armazenamento  da coleção da biblioteca do Bairro do Restelo, 

arquivada durante o período em que decorreram as obras de recuperação e beneficiação da EB Bairro do 

Restelo por parte dos responsáveis competentes (de recordar que estas  foram devolvidas à BE apresentando 

sinais de extremo descuido, extremo mau estado, molhadas, folhas coladas, manchadas e com bolores 

escuros, ondulações acentuadas, capas e lombadas destruídas), confirma-se que, diversas obras não foram, 

de facto, recuperáveis (estando em vias de ser desenvolvidos os procedimento faseados de abate de fundo 

documental); a restante parte da coleção, considerada em estado menos afetado, mas que apresentava 

transversalmente um grau de humidade mais leve (incluindo uma camada de bolores cinzas e brancos nas 

capas e nos interiores, que, aliás, poderiam contaminar também outros livros, ou levantar questões de 

insalubridade, atribuíveis à dita exposição muito prolongada a acentuada de humidade) continuam a ser 

implicadas no decorrer de um processo gradual de intervenção especializada que necessita de um tempo 

prolongado para uma intervenção e aferição precisa do fundo documental disponível, na sua totalidade. Deste 

modo, a Base Dados RBE, reportou os recursos bibliográficos em valores numéricos à data do embalamento 

inicial e apenas após o processo de tratamento documental necessário, será possível fazer uma aferição 

completa, na direção de uma atualização rigorosa de dados da coleção do fundo documental. Reporta-se que 

80% das obras (da seleção prioritária 1, 2 e 3) estão agora em adequadas condições de utilização e em modo 

https://bibliotecabrestelo.wordpress.com/atividade/
https://bibliotecabrestelo.wordpress.com/galeria/
https://www.aerestelo.pt/
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disponível para usufruto da comunidade escolar (após os procedimentos de limpeza e restauro). Estão a 

decorrer os procedimentos de tratamento da seleção prioritária 4 (obras em pior estado e obras com um 

estado parcialmente danificado). Globalmente, pode constatar-se que cerca de 30% da coleção geral, 

apresentou grandes danos. Continuarão a ser realizadas intervenções na tentativa do seu resgate, sendo que 

algumas obras já estão efetivamente consideradas perdidas e prontas para o respetivo abate. Acentua-se que 

o respetivo trabalho técnico bibliográfico, extremamente moroso e exaustivo, na tentativa de recuperação 

do maior número de obras da coleção, apesar de permitir do superar de expectativas em termos de resultados 

finais, afetou indelevelmente obras muito relevantes. O trabalho de atualização do fundo documental da BE 

BR encontra-se a decorrer em simultâneo com um avanço nos procedimentos técnicos de catalogação. 

Neste contexto, e de acordo com a execução do Plano de Melhoria RBE em vigor, e as necessárias adaptações 

ao decorrer do contexto pandémico que foi sendo ajustado, salienta-se que foram globalmente concretizadas 

as ações previstas no seu período de implementação 21.22. Tendo-se em conta a definição de uma 

operacionalização de ações previstas ponderada para o espaço temporal de dois anos, estas consideram-se 

executadas de modo positivo no presente ano letivo, contando-se desenvolver um seu aprofundamento e uma 

consolidação das mesmas durante o próximo ano letivo, conforme previsto no seu PM BR. Globalmente, de 

acordo com as questões prioritárias diagnosticadas e as intervenções nele definidas, gerindo um programa de 

propostas de atividade BEBR também adaptado ao propósito de alargamento de iniciativas articuladas ao 

nível do agrupamento de escolas, estas foram sendo ajustadas e adaptadas aos recursos humanos e físicos 

disponíveis. Mantendo-se a perspetiva de se continuar a proporcionar um alargamento de atividades 

acessíveis a todos, foi reforçada a implementação de um plano de curadoria e disponibilização de recursos 

digitais via web em permanente atualização, com grande incentivo à exploração dos recursos disponíveis no 

Blogue/site BE BR (associando atividades curriculares com atividades extracurriculares), a par de uma 

divulgação sistemática por email (Roteiro anual/mensal de propostas de atividade BE/ recursos digitais) 

direcionada para todas as escolas de 1º ciclo e JI do agrupamento (via departamento de 1º ciclo e JI, 

coordenadoras de estabelecimento, para  ser remetido a todos os professores). Do mesmo modo, se pretendeu 

proporcionar um acesso livre às propostas BE com recursos digitais associados, também para usufruto dos 

alunos e dos pais no seio de um enquadramento familiar, com acesso livre online, sugerido quer para os 

períodos escolares, quer para os períodos de férias. Considera-se que a implementação de um plano anual de 

atividade /recursos BE, a par de uma estratégia sistemática e regular de promoção da utilização dos recursos 

propostos, possa contribuir para uma vertente de acesso livre que cultive o gosto pelo acesso a recursos de 

qualidade, o gosto pela cultura, desenvolvimento de conhecimento e o gosto pela leitura. 

 

     Dando nota dos dados referentes à execução do Plano Melhoria BE BR 21.22, passa-se a referir os seus 

principais elementos de execução e de avaliação referente ao ano de 2021/2022. Faz-se referência aos 

propósitos constantes nas ações de melhoria previstas e às iniciativas dirigidas à concretização dos mesmos.  

      Relativamente ao domínio A. Currículo, literacias e aprendizagem, no sentido de aumentar a 

articulação com os professores no sentido de prestar apoio ao currículo e flexibilidade curricular, regista-se:  

A.1 Apoio ao currículo e intervenção na ação pedagógica 

Quanto a A1. Apoio ao currículo e intervenção na ação pedagógica, foi promovida a ação de melhoria 1, 

através do desenvolvimento de trabalho colaborativo, através de articulação curricular/literacias, com 1 

docente do 4º ano (4ºA) - Aprender com o cinema; Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; temas de 

Literacia Ecológica em ação. Foram acrescidas a restantes turmas do 4º ano (4ºB, 4ºC). Paralelamente foi 

acentuado um incentivo a circulação livre na BE, à composição de caixas de leitura temática e aos recursos 

digitais associados. Num total de 3 atividades com 64 alunos e 3 professores envolvidos, perfazendo um total 

de 201 participantes (192 alunos e 9 professores). Registos de observação com Muito Bom. 

A ação de melhoria 2, foi implementada para aumentar o nível de incorporação dos media nos serviços 

informativos e educativos oferecidos pela biblioteca escolar, através do incentivo à utilização do roteiro 

anual de atividades BE / recursos de curadoria digital e intervenção pedagógica, para todos os professores e 
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alunos (1º ciclo e Pré-escolar) – Mapa de articulação de atividades BE/Recursos, dirigida a 331 participantes 

no contexto escolar (317 alunos e 14 professores). Foi acentuado um incentivo à circulação e exploração em 

sala de aula e em circulação livre na BE, como reforço da motivação para o desenvolvimento pessoal, cultural 

e científico dos alunos. Registos de observação com Muito Bom. 

      Em A1, registos de observação e utilização da BE avaliados com Muito Bom. Número total de 

intervenientes envolvidos em atividades curriculares/extracurriculares: 532 (509 alunos e 23 professores). 

Deste modo, consideram-se executadas de modo positivo, as ações previstas em A1, pretendendo-se realizar 

um aprofundamento dos seus propósitos durante o próximo ano letivo. 

 

A.2 Formação para as literacias da informação e dos média. 

Quanto a A2, Formação para as literacias da informação e dos média, foi promovida a ação de melhoria 1, 

com a programação, divulgação e apoio ao uso dos recursos digitais PordataKids, Ciência 2.0, Jardim 

Zoológico, por uma turma do 3º ano (3ºA), para a produção de pesquisas e trabalhos curriculares – No próximo 

ano letivo, pretende-se reforçar procedimentos de pesquisa com Guiões de literacia da informação associados 

a PordataKids, Ciência 2.0, Jardim Zoológico. Foi acrescida a restante turma do 3º ano (3ºB) e acentuado um 

incentivo a circulação e exploração livre na BE, assim como o acesso prioritário a bibliografia e recursos 

digitais na zona E - temática ambiental/Ecologia.  Num total de 2 atividades com 42 alunos e 2 professores 

envolvidos, perfazendo um total de 88 participantes (84 alunos e 4 professores). Registos de observação com 

Muito Bom. 

Foi promovida a ação de melhoria 2, no sentido de desenvolver atividades de formação para as literacias da 

informação e dos média através da implementação de 2 atividades, com a programação, divulgação e apoio 

ao uso dos recursos digitais para os alunos do 2º ano (2ºA) – Descobre a tua Biblioteca Escolar/Blogue BE; 

Navegar em segurança; Dia Internacional da Cultura Científica/Programa Newton Gostava de Ler. Foram 

acrescidas as restantes turmas do 2º ano (2ºB, 2ºC). De modo integrado, foi acentuado um incentivo a 

exploração de recursos digitais em circulação livre na BE. No próximo ano pretende-se reforçar procedimentos 

de pesquisa e exploração destes recursos. Num total de 3 atividades com 64 alunos e 3 professores envolvidos, 

perfazendo um total de 201 participantes (192 alunos e 9 professores). Registos de observação com Muito 

Bom. 

      Em A2, registos globais de observação e utilização da BE avaliados com Muito Bom. Número total de 

intervenientes envolvidos em atividades curriculares/extracurriculares: 289 (276 alunos e 13 professores). 

Deste modo, consideram-se executadas de modo positivo, as ações previstas em A2, pretendendo-se realizar 

um aprofundamento dos seus propósitos durante o próximo ano letivo.  

      Total de participantes BE BR1. JI envolvidos no Domínio A (A1+A2): 821 (785 alunos e 36 professores). 

Atividades domínio A plenamente concretizadas. 

Observação (a): regista-se que houve um envolvimento e participação de todas as escolas do agrupamento 

no desenvolvimento de propostas de atividades/recursos BE, de modo articulado. Espera-se alargar e 

aprofundar algumas iniciativas que possam ser pertinentes para os objetivos comuns. Globalmente, na 

primeira fase do PM 21.23, estiveram envolvidos 886 alunos e respetivos professores do AER em atividades do 

Domínio A - Currículo, literacias e aprendizagens, de onde se destacam as seguintes: 

- Comemoração de efemérides/eventos temáticos: MIBE- Celebração do Mês Internacional das Bibliotecas 

Escolares; Dia Mundial da Alimentação; Sugestões de leitura e conto oral; Comemorações de José Saramago 

- Todas as turmas AER 1.JI (BR, C, MS, MR, JI B) envolvendo 886 alunos. 

- Desafios BE (Sala aula, BE, Classroom, Exposições temáticas) - ‘Partilha dos livros favoritos’, exposição ‘os 

livros favoritos da turma’, exposição no transparente ‘Inspira a Ler’, ilustrações inspiradas nos filmes de 

animação do FICA - temática ambiental- BR 1.JI (14 turmas), envolvendo 317 alunos. 
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- Empréstimo de sala de aula/domiciliário de apoio ao currículo, literacias e aprendizagens -BR (14 turmas, 

317 alunos); Caselas (5 turmas, 131 alunos) – envolvendo 448 alunos. 

- Literacia da informação - ‘Descobre a tua Biblioteca’, ‘Navegar em segurança / SeguraNet’; Pordata Kids 

(promoção da cidadania digital e Educação para os media); Desafios na Classroom BE Alunos - BR1 (11 turmas, 

242 alunos); Caselas (5 turmas, 131 alunos), envolvendo 373 alunos. 

- Articulação BE com o projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular- Todas as turmas AER 1.JI (BR, C, MS, 

MR, JI B) – envolvendo 886 alunos. 

- Exposições Temáticas - ‘os livros favoritos da turma’, exposição no transparente ‘Inspira a Ler’, ilustrações 

inspiradas nos filmes de animação do FICA - temática ambiental- BR 1.JI (14 turmas), envolvendo 317 alunos. 

• Domínio A - Plenamente concretizado. Total de participantes/atividades, envolvidos no AER 1.JI: 

3358 (3227 alunos e 131 professores).  

 

      Relativamente ao domínio B. Leitura e literacia, no sentido de desenvolver um trabalho sistemático de 

consolidação de hábitos de leitura junto dos alunos, assim como um plano de ações promotoras da leitura e 

das literacias, regista-se:  

 

B.1 Desenvolvimento de iniciativas de promoção da leitura. 

Quanto a B1, Desenvolvimento de iniciativas de promoção da leitura, foi constituída a ação de melhoria 1, 

com o reforço e atualização de serviços básicos, circulação da coleção e aconselhamento de leitura, para 

todas as turmas (1º ciclo e Pré-escolar) através das Caixas BE na sala de aula, programas de aconselhamento 

de leitura (PB, Professores, alunos) para todos os alunos, num total de 14 atividades com 317 alunos e 14 

professores envolvidos, impulsionando, assim, mais um contributo para uma mudança nas atitudes e na 

resposta dos alunos às atividades de leitura. Paralelamente foi acentuado um incentivo a circulação e 

exploração livre dos recursos bibliográficos da BE. Registos de observação com Muito Bom. 

 

A ação de melhoria 2, foi implementada para criar condições de acesso, promover e organizar os recursos de 

leitura, associando-os às preferências e necessidades dos diferentes públicos, através do incentivo à leitura, 

para todas as turmas (1º ciclo e Pré-escolar) - ‘Projeto 10 minutos a ler’; Caderneta de Leitura ‘Leitor Mais’, 

leitura digital, escuta de audiolivros e iniciativas dos Monitores BE, dirigida a todos os alunos em contexto de 

sala de aula e em circulação livre BE, envolvendo 242 alunos e 14 professores, na procura de valorizar e 

integrar a leitura na vida pessoal e escolar dos mesmos. Complementou-se o propósito inicial com as 

iniciativas de realização de três exposições temáticas: ‘os livros favoritos da turma’; exposição transparente 

‘Inspira a Ler’; ilustrações inspiradas nos filmes de animação do FICA- temática ambiental, envolvendo-se 14 

turmas, 171 alunos e 14 professores. Foi ainda acentuado um incentivo a circulação e exploração livre na BE. 

Registos de observação com Muito Bom.   

      Em B1, registos de observação e utilização de recursos BE avaliados com Muito Bom. Número total de 

envolvidos em atividades curriculares/extracurriculares: 772 (730 alunos e 42 professores). Deste modo, 

consideram-se executadas de modo positivo, as ações previstas em B1, pretendendo-se realizar um 

aprofundamento dos seus propósitos durante o próximo ano letivo. 

 

B.2 Atividades de treino e aprofundamento da competência leitora.  

Quanto a B2, Atividades de treino e aprofundamento da competência leitora, foi promovida a ação de 

melhoria 1, por via de um incentivo a participação ativa  

em atividades e projetos que melhorem os níveis de leitura e aprofundamento da competência leitora, 

através do acréscimo do empréstimo em sala de aula/requisição domiciliária e via caderneta de leitura 
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autónoma ‘Leitor Mais’, com as turmas de 3º ano (3ºA, 3ºB) e 4º ano (4ºA, 4ºB, 4C), em 10%. Foram acrescidos 

os programas de requisição domiciliária e projetos individuais de leitura para períodos de pausa e férias 

escolares, assim como a criação de caixas temática de turma na BE e de reservas de leitura na BE. 

Paralelamente foi acentuado um incentivo a circulação e exploração livre na BE, assim como promovidas 

atividades de leitura individual, a par, em grupo e entre turmas. Num total de 5 atividades, com 106 alunos 

e 5 professores envolvidos, perfazendo um total de 555 alunos participantes (530 alunos e 25 professores). 

Registos de observação com Muito Bom. 

 

A ação de melhoria 2, foi implementada para promover atividades de leitura em voz alta, leitura partilhada 

e testemunhos de leitura, que cativem e induzam comportamentos de leitura, através de criação de 

momentos de leitura e ‘partilha de percurso leitor’, para todos os alunos (1º ciclo) em contexto de sala de 

aula e em circulação livre BE, aumentando em 10%. – Projeto ’10 min. a Ler’; ‘Partilha de livros favoritos’, 

momentos de leitura partilhada na BE. Num total de 2 atividades, envolvendo 317 alunos e 14 professores. 

Paralelamente foi acentuado um incentivo a circulação e exploração livre na BE. Perfazendo globalmente um 

total de 662 participantes (634 alunos e 28 professores). Registos de observação com Muito Bom. 

 

A ação de melhoria 3, foi implementada para envolver os pais e famílias em projetos e atividades de leitura, 

através da promoção e acompanhamento do projeto de leitura ’10 minutos a ler’ para todos os alunos (1º 

ciclo e Pré-escolar); e através da participação em aferições de leitura da Caderneta ‘Leitor Mais’, e respetivos 

encarregados de educação dos alunos do 4º ano (4ºA, 4ºB, 4ºC), numa participação de 5%. Envolvidos 317 

alunos, 14 professores e 6 pais, perfazendo um total de 337 participantes. Registos de observação com Muito 

Bom. 

      Em B2, registos globais de observação e utilização da BE avaliados com Muito Bom. Número total de 

envolvidos em atividades curriculares/extracurriculares: 1554 (1481 alunos, 67 professores, 6 pais). Deste 

modo, consideram-se executadas de modo positivo, as ações previstas em B2, pretendendo-se realizar um 

aprofundamento dos seus propósitos durante o próximo ano letivo.  

Total de participantes BE BR1. JI envolvidos no Domínio B (B1+B2): 2326 (2211 alunos e 109 docentes e 6 

pais). Atividades B plenamente concretizadas. 

 

Observações (b): Regista-se que houve um envolvimento e participação de todas as escolas do agrupamento 

no desenvolvimento de propostas de atividades/recursos BE, de modo articulado. Espera-se alargar e 

aprofundar algumas iniciativas que possam ser pertinentes para os objetivos comuns. Globalmente estiveram 

envolvidos na primeira fase do PM 21.23, 886 alunos e respetivos professores em atividades do Domínio B, 

Leitura e literacia - Atividades de promoção da leitura e das literacias de onde se destacam as seguintes: 

- Celebração do Mês internacional das Bibliotecas Escolares – “MIBE 21, Contos de fadas e contos tradicionais 

de todo o mundo” (Diversidade cultural, Património imaterial, Expressões artísticas); Menu Atividades 

BE/Roteiro anual com acesso a recursos digitais; Todas as turmas AER 1.JI (BR, C, MS, MR, JI B) envolvendo 

886 alunos. 

- Projeto 10 Minutos a ler – Oportunidades de leitura, promoção do gosto de ler, hábitos de leitura e a 

formação de leitores. Participação da família (Parte I). Todas as turmas AER 1.JI (BR, C, MS, MR, JI B) 

envolvendo 886 alunos. 

- Aconselhamento de leitura - mostras de livros impressos e digitais, Ed. Literária, PNL e outros; BR1(11 

turmas, 242 alunos); Caselas (5 turmas, 88 alunos) envolvendo 330 alunos. 

- Sugestões de leitura e conto oral; aconselhamento de Leitura Autónoma; Caderneta Leitor Mais; ‘Desafios 

de leitura e escrita PNL; Empréstimo sala de aula/domiciliário; caixas de leitura BE BR (14 turmas, 317 

alunos), Caselas (5 turmas, 131 alunos) envolvendo 448 alunos. 
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- Semana da Leitura/Literacia da Informação/Literacia dos media - Exposição temática '10 minutos a Ler', 

Sugestões PNL/RBE, Leituras Científicas Classroom BE/Blogue BE, comemorações do Centenário de Saramago 

(citações, Pára para Ler Saramago, Cinema BE para Inspirar com o filme de animação ‘A maior flor do 

mundo’,10 min a Ler ‘A maior flor do mundo’/'Leituras centenárias', aconselhamento de Leitura/Desafios de 

Leitura /Blogue BE, escrita e ilustração, Cinema BE para inspirar/Mini Festival de Cinema Gigantes - 

Articulação com Festival de Cinema de Avanca/PNC, 10 min a Ler - Partilha de livros Favoritos. Todas as 

turmas AER 1.JI (BR, C, MS, MR, JI B) envolvendo 886 alunos. 

- Temas de Literacia ecológica – mostras de livros sobre a temática ambiental / atividades BE; ODS – Objetivos 

de desenvolvimento sustentável.BR1. (6 turmas, 125 alunos) envolvendo 125 alunos. 

• Domínio B - Plenamente concretizado.  Total de participantes/atividades, envolvidos no AER 1.JI: 

3561 (3418 alunos e 143 professores).  

 

 

      Relativamente ao domínio C. PROJETOS E PARCERIAS, no sentido da necessidade de um plano de 

atividades que otimize e facilite a articulação de projetos e parcerias com as escolas do agrupamento, assim 

como de um plano de visibilidade e dinamização cultural, regista-se: 

C.1 Participação em projetos e iniciativas de parceria interna e externa. 

Quanto a C1. Participação em projetos e iniciativas de parceria interna e externa, foi promovida a ação de 

melhoria 1, através da procura de estabelecer parcerias com organizações internas e externas, rentabilizando 

as suas estruturas, equipamentos e recursos, numa curadoria fílmica disponibilizada pelo Plano Nacional de 

Cinema e Festival Internacional de Cinema de Avanca, no sentido de enriquecimento das experiências de 

formação e animação cultural, destinadas a todas as turmas do 1º ciclo e JI. 

Na direção de uma melhoria da qualidade dos serviços e da gestão sustentável dos recursos, acresceu-se a 

disponibilização de recursos digitais, constituídos numa curadoria com critérios de rigor e respeito pelos 

Diretos dos Autores - constantes no Blogue BE versus Menu Anual de Atividade BE, o qual foi sendo atualizado, 

reforçado e divulgado (incluindo via email), disponibilizando-os e facilitando-os às escolas do agrupamento 

ao longo do ano letivo. Para o efeito foi composto um roteiro anual de atividade BE e foram criadas 25 

imagens de divulgação, associando às mesmas, inúmeros recursos educativos no contexto das atividades, 

divulgadas em https://bibliotecabrestelo.wordpress.com/. Foram acrescidos 12 documentos de instantâneos 

motivacionais de atividade BE (galeria). Perfazendo um total de 38 documentos de publicação digital e 

apresentação de 42 recursos fílmicos. Perfazendo um total de 80 recursos e documentos em circulação. 

A ação de melhoria 2, foi implementada para promover uma maior participação da biblioteca em projetos e 

parcerias desenvolvidas na escola, através da dinamização de atividades de animação de leitura, associando-

se às celebrações do centenário de José Saramago (3º e 4º anos); projeto PNL ’10 minutos a Ler’, celebrações 

da Semana da Leitura (1º ciclo e Pré-escolar) (Citações ‘Inspira a Ler’/Cinema BE para Inspirar- a obra e Filme 

de animação ‘A maior flor do mundo’), em 2 atividades centrais, envolvendo 323 alunos (646 participantes). 

Foram acrescidas atividades sobre temas de Literacia Ecológica em ação/ Flexibilidade Curricular, Ambiente, 

ODS- Aves de Lisboa, Filmografia temática ambiental - Festival Internacional de Cinema de Avanca, 

sensibilização para recursos digitais - Ambiente, Água, Fauna, Flora e Biodiversidade; ODS " A Maior Lição do 

Mundo" – UNICEF, em 2 atividades centrais, envolvendo 447 alunos participantes. 

Em C1, contabilizando-se 3 atividades centrais realizadas, perfazendo um total de 1107 participantes (1093 

alunos e 28 professores). Registos globais de observação com Muito Bom. 

Total de participantes BE BR1. JI envolvidos no Domínio C (C1): 1121 (1093 alunos e 28 professores). 

Atividades plenamente concretizadas. 

https://bibliotecabrestelo.wordpress.com/
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Observações (c): Regista-se que houve um envolvimento e participação de todas as escolas do agrupamento 

no desenvolvimento de propostas de atividades BE, de modo articulado. Espera-se alargar e aprofundar 

algumas iniciativas que possam ser pertinentes para os objetivos comuns. Globalmente, na primeira fase do 

PM 21.23, estiveram envolvidos 886 alunos e respetivos professores, no Domínio C – Projetos e parcerias - de 

onde se destacam as seguintes articulações/parcerias: Coordenação, professores, encarregados de educação; 

PES; PNC Festival Internacional de Cinema de Avanca; Monstrinha, Cinenima; BLX, CML, REBEL, RBE. 

 

 

      Relativamente ao domínio D. GESTÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR, no sentido de ampliar a sua divulgação 

através de meios variados de comunicação e difusão da informação, regista-se: 

D.1 Recursos humanos, materiais e financeiros necessários à gestão, integração e valorização da 

biblioteca. 

Quanto a D1. Recursos humanos, materiais e financeiros necessários à gestão, integração e valorização da 

biblioteca, foi promovida a ação de melhoria 1, através da flexibilização das condições de acolhimento e de 

fruição do espaço, propícias ao estudo e ao uso da informação, através de agendamento e preparação de 

atividades BE em contexto de articulação com a sala de aula e em circulação livre dos alunos na BE, destinados 

a  todos os alunos de professores do agrupamento de escolas JI e 1º ciclo, com 331 alunos e professores 

envolvidos. 

Número de recursos educativos produzidos no contexto das atividades: 38. 

 Deste modo, consideram-se executadas de modo positivo, as ações previstas em D1, pretendendo-se realizar 

um aprofundamento dos seus propósitos durante o próximo ano letivo. 

Relativamente a este domínio, foi acrescido trabalho de:  

- Recuperação e restauro dos livros anteriormente danificados no episódio de exposição a humidade (absorção 

de água durante o período de obras e recuperação do espaço escolar); trabalho de catalogação no sistema 

Winlib, desbaste da coleção e procedimentos de atualização de dados do espólio documental da BE BR (em 

desenvolvimento). 

- Dinamização, atualização e divulgação das atividades e recursos digitais no 

blogue/site: https://bibliotecabrestelo.wordpress.com/  

- Gestão BE BR: organização, orientação e desenvolvimento de trabalho técnico BE; 

- Operacionalização dos procedimentos de Integração RBE da BE Caselas (Fundo documental, software, 

mobiliário, licença de catalogação Winlib, tratamento técnico/catalogação). 

- Itinerância de recursos. 

 

D.2 Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção.  

Quanto a D.2, Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção, foi promovida a ação de melhoria 1, 

com a elaboração de um plano de marketing que acentuasse o valor da biblioteca escolar, as possibilidades 

e mais-valias que faculta, através dos anúncios de atividades do Blogue BE destacados pela qualidade gráfica 

e simplificada acessibilidade, dirigido a todas as escolas de 1º ciclo e pré-escolar do AER, tendo sido 

produzidos 38 materiais e divulgados 115 recursos digitais selecionados com critérios científicos, de rigor e 

respeito por direitos de autor. Os quais amplamente divulgados no blogue e via email para os professores, de 

acordo com roteiro anual/mensal de atividade BE. 

Número global de recursos educativos/imagens produzidos/acessos a recursos digitais promovidos no 

contexto das atividades: 153. Deste modo, consideram-se executadas de modo positivo, as ações previstas 

em D2, pretendendo-se realizar um aprofundamento dos seus propósitos durante o próximo ano letivo.  

https://bibliotecabrestelo.wordpress.com/
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Observações (d): Regista-se que, nesta primeira fase do PM 21.23, houve um envolvimento e participação de 

todas as escolas do agrupamento no desenvolvimento de propostas de atividades BE, de modo articulado. 

Espera-se alargar e aprofundar algumas iniciativas que possam ser pertinentes para os objetivos comuns. 

Globalmente estiveram envolvidos 886 alunos do AER, no Domínio D – (Pré-escolar e 1º ciclo). 

 

Regista-se ainda que, tendo em conta os diversos constrangimentos, adaptações e consequências verificadas 

nas escolas no âmbito da pandemia Covid-19, assim como as datas tardias de instalação dos 

computadores/net e outros requisitos da BE BR (identificados e comunicado, o acompanhamento da 

instalação da recentemente integrada na RBE da BE de Caselas, a par dos necessariamente morosos 

procedimentos técnicos decorrentes da situação de catástrofe ocorrida anteriormente  ao fundo documental 

da BE BR (plano de recuperação e restauro das obras no sentido da sua recuperação), ficaram condicionadas 

algumas valências da BE. Regista-se ainda que, tendo em conta a recente integração RBE da BE Caselas, 

apesar da construção de dois Planos de Melhoria orientadores (PM BE BR e PM BE Caselas), optou-se pela 

implementação da avaliação RBE na BE Bairro do Restelo, a par da implementação do respetivo Plano de 

Melhoria, de acordo com as orientações previstas pela RBE. As respetivas Base de Dados BE BR e BE Caselas, 

encontram-se em desenvolvimento. 

Como prioridades de enfoque a destacar no próximo ano letivo, salientam-se as prioridades de: ampliar a 

integração curricular do referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar”, tratamento técnico das coleções, 

literacia mediática e de informação (LMI), literacia ambiental/ecológica, BE de Todos, presença em linha.  

 

No sentido de se vir a procurar melhorar globalmente, no enquadramento dos domínios de intervenção BE no 

AER, reforça-se a importância de vir a ser atribuído à equipa BE 1.JI, um interlocutor/representante BE para 

cada escola 1.º ciclo. JI.  

 

No seu conjunto, numa estreita colaboração e articulação BEAER, considera-se que, apesar dos desafios e 

necessárias adaptações aos contextos educativos, as BE 1.JI, contribuíram no seu conjunto para a melhoria 

das aprendizagens dos alunos e para o desenvolvimento de competências em convergência com o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) e com as Aprendizagens Essenciais. Considera-se também 

que destacaram e apoiaram as escolas no desenvolvimento da Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania (ENEC).  

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                                          A Professora Bibliotecária, 

                                                                                                                     Cibele Pereira 
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3.  AVALIAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES  

• Dados das BEAER 

Nota prévia1: a contabilização dos destinatários envolvidos nas atividades é efetuada com base na sua 

participação efetiva nas ações. Assim, um mesmo destinatário poderá ser considerado em distintas 

atividades, sendo, para efeitos estatísticos, contabilizada a participação e não o destinatário/ utilizador. Por 

ex., 26 alunos e 1 docente da turma A do 8.º ano participaram em duas atividades diferentes, pelo que 

deverão ser contabilizadas 54 (52+2) participações e não 27 (26+1). (RBE). 

Nota prévia 2- São mencionadas atividades relevantes alinhadas com os indicadores previstos nos Planos de 

Melhoria/ PAA.
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 DOMÍNIO A. CURRÍCULO, LITERACIAS E APRENDIZAGENS 
 

Atividades Tipologia Objetivos N.º 
Participantes 

Nível de 
concretização  

objetivos 
(1 a 4) 

Satisfação  
do público-

alvo 

Exposições temáticas Exposição Divulgar projetos e atividades das bibliotecas 
em articulação com os grupos disciplinares e 
departamentos. 

 
1427 

 
4 

 
4 

‘Miúdos a Votos’ Iniciativa cultural Promover o gosto pela leitura e desenvolver 
competências no âmbito da disciplina de 
Cidadania. 

176 4 4 

Desafios na Classroom 
/Curadoria de recursos 
 

Atividade cultural, de apoio 
ao currículo e literacias 

Utilizar os média como porta aberta para o 
conhecimento e a criatividade. 

 
2619 

 
4 

 
4 

Literacia da 
Informação: utilização 
das plataformas 
Pordata, INE e Banco 
de Portugal 

Atividade formativa sobre 
literacia da informação. 

Compreender a importância da literacia da 
informação; 
Comparar dados europeus com dados 
estatísticos de Portugal 

 
120 

 
4 

 
4 

Semana de Internet 
Segura. 

Atividade formativa sobre 
literacia da 
informação/digital/ 
mediática 

Sensibilizar para a utilização segura e 
esclarecida da internet.  

571 
 
4 

 
4 

Aprender com a BE 
Oficina de escrita – 
Poemar 
 

Atividade formativa de apoio 
ao currículo. 

Estimular a criatividade e sensibilidade 
através da competência escrita. 
 

 
60 

4 4 

 
DOMÍNIO B. LEITURA E LITERACIA  
 

Atividades Tipologia Objetivos N.º 
Participantes 

Nível de 
concretização 

objetivos 
(1 a 4) 

Satisfação 
do público-

alvo 

Literacia Ambiental e 
Ecológica 
 

Atividade Formativa  Sensibilizar os alunos para uma maior 
consciência ambiental. 

 
697 

 
4 

 
4 
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Concurso de Leitura 
Expressiva 

Concurso Promover o gosto pela leitura expressiva e 
dar a conhecer a diversidade de línguas e 
povos. 

 
440 

 
4 

 
4 

 
Mês Internacional das 
BE: ‘Contos de fadas e 
contos tradicionais de 
todo o mundo’. 
Escrever Mais (oficinas 
de treino e de escrita 
criativa) 
                                            

Atividade cultural 
 
 
 
 
 
Atividade formativa 

Promover a biblioteca como espaço de 
cultura e ciência. 
Promover a leitura e a escrita nas diferentes 
áreas do saber. 
 
Recuperar aprendizagens e reforçar 
capacidade de escrita de textos diversos. 

300+886+470 
 
 
 
 
 

187 

4 
 
 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
 
 
4 

Projeto de promoção 
de leitura ’10 minutos 
a Ler’ 
 

Projeto Criar e fomentar hábitos de leitura e o prazer 
de ler 

1701 4 4 

Autor do Mês – 
divulgação 
biobibliográfica. 
 

Exposição/ divulgação e 
promoção da leitura 

- Promover a leitura. 
- Divulgar autores e livros. 

 
1700 

 
3 

 
3 

Semana da Leitura Atividade cultural de 
promoção da leitura. 
 

Promover o prazer e o gosto pela leitura. 
Associar a leitura a momentos de celebração. 
 

 
3751 

 
4 

 
4 

Leituras PróSucesso Atividade formativa. Recuperar aprendizagens no âmbito da 
leitura e melhorar a capacidade leitora. 

 
        40 

 
4 
 

 

 
4 

Concurso Nacional de 
Leitura em Voz Alta 
 

Concurso Estimular o gosto pela leitura em voz alta e, 
ao mesmo tempo, promover hábitos de 
leitura na comunidade. 

 
 
          5 

 
 

            4          4 

Apoio às aprendizagens  
Essenciais (PLNM) 
 
 
 
 
 
 

Atividade formativa Apoiar os docentes na realização de 
atividades curriculares. 

        17 4 

 
 
 
4 
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DOMÍNIO D.  GESTÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Atividades Tipologia Objetivos N.º 
Participantes 

Nível de 
concretização 

objetivos 
(1 a 4) 

Satisfação 
do público-

alvo 

Reuniões de 
Coordenação das BE 

Reuniões e coordenação - Promover a articulação entre as BE; 
- Criar espaços de trabalho colaborativo 

3  4 4 

Dinamização dos 
blogues das BE 

Gestão de recursos 
tecnológicos e divulgação de 
informação/recursos da BE 

- Promover a comunicação com a comunidade 
através de produtos mediáticos. 

2619 
4 4 
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● Análise dos dados:

Na globalidade, as Bibliotecas Escolares cumpriram as atividades previstas no PAA de 2021/2022. 

Registou-se um n.º satisfatório de elementos da comunidade escolar envolvidos nas dinâmicas da BE. Porém 

verificou-se ainda alguma diminuição na utilização de alguns recursos provocado pelo contexto pandémico 

(Covid-19) e pelo Plano de contingência.   

 As BEAER consideram, no entanto, que apesar do percurso complexo, contribuíram para a melhoria das 

aprendizagens dos alunos e para o desenvolvimento de competências em convergência com o Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) e com as Aprendizagens Essenciais.  Considera-se também que 

apoiaram as escolas no desenvolvimento da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC). 

Os objetivos foram globalmente cumpridos e as atividades foram maioritariamente avaliadas com Muito Bom, 

como pode ser verificado na tabela apresentada anteriormente.   

4. PONTOS FORTES, FRAGILIDADES, PROPOSTAS DE MELHORIA

Pontos fortes 
(para reforçar e investir) 

Fragilidades 
(para investimento e melhoria) 

• As BE estão presentes nos documentos

orientadores do Agrupamento;

● As BE estão bem integradas nas Escolas e no

Agrupamento;

● As BE integram o digital nos seus processos

de trabalho e nos seus documentos de

referência;

● As BE disponibilizam um serviço de

referência, para apoio aos utilizadores na

recolha e seleção de recursos físicos e

digitais e na forma de lhes aceder, bem

como na utilização das tecnologias;

● As BE asseguram recursos em linha de modo

estruturado e desenvolvem atividades que

contribuem para a consecução das metas e

dos objetivos do Projeto Educativo;

● As BE apresentam um ambiente propício à

fruição do espaço, para leitura, estudo,

trabalho, pesquisa, uso da informação e

produção de conteúdos;

● Recursos humanos (falta de Assistentes

Operacionais, representantes BE (1.º Ciclo)

e/ou docentes que permitam um horário

contínuo de atendimento no espaço físico,

necessidade de continuidade das equipas,

necessidade de integrar docentes de

diferentes áreas do saber e com

“competências nos domínios pedagógico,

de gestão da informação, das ciências

documentais e das tecnologias de

informação e comunicação (TIC)” - Portaria

n.º 192-A/2015;

● Inexistência de manutenção e apoio

tecnológico regular e equipamentos

tecnológicos insuficientes na BE Navegar e

escolas do 1.º ciclo, tendo em atenção o

universo de atuação.

● Necessidade de promover de forma

programada e articulada o desenvolvimento

da literacia da informação e dos média,

recorrendo a parceiros externos.

● Necessidade de complementar a biblioteca

com uma coleção de recursos físicos e

digitais relevante, fiável e ajustada

resultante de permanente curadoria;
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● As BE são utilizadas pela comunidade

escolar, em particular, pelos alunos, que as

valorizam enquanto recurso útil,

respondendo às suas necessidades e

interesses, contando com o apoio das PB,

equipa e respetivos colaboradores;

● As BE prestam apoio ao currículo e intervém

na ação pedagógica promovendo iniciativas

culturais e   de enriquecimento do currículo

em articulação com os docentes ou por

iniciativa própria;

● As BE desenvolvem atividades no âmbito das

diferentes literacias: da informação, da

leitura e dos média;

● As BE monitorizam a sua ação e praticam um

sistema de avaliação contínuo, aplicando o

Modelo de avaliação da biblioteca da RBE.

● As BE são pouco utilizadas por alguns Grupos

Disciplinares na rentabilização de alguns

recursos e materiais pedagógicos, bem como

no desenvolvimento de trabalho de

articulação;

● As BE registam algumas dificuldades de

comunicação interna ao nível das estruturas

de Gestão do Agrupamento;

● A articulação com os parceiros externos

poderá ser reforçada.

Propostas de melhoria 

● Ampliar a integração curricular do referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar”;

● Ampliar a articulação do trabalho da BE com os diferentes departamentos;

● Integrar iniciativas que promovam a literacia da informação e dos média de forma transversal

e articulada no seu PAA;

● Reforçar a Cooperação com entidades externas (centros de formação, instituições do ensino

superior, e /ou outras) para proporcionar novas experiências de formação à comunidade

escolar;

● Desenvolver a articulação com as escolas do 1.º ciclo e JI, através do

‘interlocutor/representante BE’ de cada escola, com horário atribuído a BE, no sentido de

alargar a implementação faseada dos propósitos/atividades da BE;

● Reforçar o trabalho de catalogação, na BE Navegar, para compensar o atraso ocorrido no ano

letivo 2021-22, devido a avaria no computador durante um substancial período de tempo.

● Necessidade de continuidade das equipas, necessidade de integrar docentes de diferentes

áreas do saber, especificamente docentes com competências na área das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC)” - Portaria n.º 192-A/2015. 

 Lisboa, 8 de julho de 2022 

 A coordenadora das BEAER, 

     Rosa Maria Correia 
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Relatório Final UAARE 2021/22 

O Agrupamento de Escolas do Restelo tem presentemente 31 alunos/atletas, que estão 

distribuídos por 19 turmas, em 13 modalidades. Tendo o Ténis, o maior número de 

alunos/atletas, 9.  

Este programa que visa conciliar o sucesso escolar com o sucesso desportivo, tem também o 

apoio de uma Sala de Estudo Aprender + (SEAM). Nesta sala contamos com a colaboração de 12 

professores em 8 disciplinas. 

No presente ano letivo a equipa conta com 2 psicólogas UAARE, estando uma a tempo parcial. 

As psicólogas são respetivamente Julieta Coito e Fernanda Reis, que passou a integrar a equipa 

desde outubro. 

Foram ainda contabilizadas de janeiro até junho as seguintes interações: 

Contactos com interlocutores desportivos ( treinadores) -7 

Atendimento a Encarregados de Educação- 160 

Atendimentos psicopedagógicos- 156 

Número de intervenções- 200 

Número de apoios pedagógicos- 98 

Estes dados demonstram um enorme desafio e complexidade evidente. 

Penso que os aspetos positivos a salientar, tendo em conta o contexto pandémico, são o facto 

destes alunos terem tido uma taxa de desempenho académico de 87.45% no 1ºperíodo e 96,68% 

no 3º período. O número de classificações negativas é de 8 no total e ainda 65,63%% não tiveram 

qualquer negativa. 

Penso que de uma forma geral o desempenho académico melhorou bastante, tendo os alunos 

superado as suas dificuldades, através do auto estudo, apoios individuais, plano de recuperação 

de aprendizagem e plano pedagógico individual.  

No plano desportivo destaca-se o seguinte: 

Chamadas à seleção nacional- 7 

Lugares de pódio europeu- 3 

Lugares de pódio mundial-3 

Lugares de pódio nacional-56 

Participação em provas internacionais-55 

 Os nossos alunos/atletas perante estes resultados, estão de Parabéns. 

A Professora Acompanhante UAARE, 

Raquel Franco 



UAARE FRM n.º 4 2021-2022

1. Ficha de Registo e Monitorização n.º 4

1. UAARE

Agrupamento de Escolas do Restelo

Email do Coordenador Regional

UAARE : Agrupamento de Escolas do Restelo
Email do CRU : luis.deus@uaare.onmicrosoft.com

1. Situações a melhorar, identificadas na FRM n.º 3
Desenvolvimentos

-Relativamente à comunicação com os ID das diferentes modalidades, houve um esforço substancial para melhorar.
Assim, foi estabelecida uma articulação com os ID de 70% das nossas modalidades.
-A modalidade que se revestia mais difícil (Ténis) foi a que mais obrigou a um maior esforço e daí um maior número de
contactos com os ID, através de email, mensagem, telefone e presencial. 
-Os 3 AA novos foram registados na FIA/RIIAA e foram atualizados todos os edit links dos AA.
- Foram, igualmente, formalizados e atualizados os PPI dos dois alunos, Salvador Gomes e Tomás Vilaça.

Estado da tarefa

Executada

Sugestões do CRU

Foi notório, ao longo do ano, o reforço do trabalho em equipa no seio da SEAM, designadamente com a partilha
realizada entre a PA, Raquel Franco, e as Psi, Julieta Coito e Fernanda Reis.

Sugestões do CNU

.Relembro a importância de motivar a participação dos ID´s, em especial as funções definidas no plano de melhoria
2021-23.
Interlocutor Desportivo (recomendação 2):
•Informar o PA por antecipação da situação de cada AA
•Assumir a articulação da agenda escolar e desportiva
•Manter um canal de comunicação sistemática com o PA

2. Interação do PA, PSI e EMAEI e CAA com os intervenientes (ID, EE) no processo de conciliação da carreira dupla
(conforme artigos 19.º a 23.º da Portaria n.º 275/2019, de 27 de agosto)

Desenvolvimentos

Está estabelecida, desde o início do ano, uma reunião semanal entre a PA e as PSI, facilitando cada vez mais, a
articulação e promovendo o planeamento da intervenção necessária ao bem estar e sucesso dos nossos AA, bem
como à resolução de problemas que foram surgindo.
Este último período, em particular, dado o elevado número de alunos UAARE, do Secundário e à exigência sentida por
estes que procuram atingir bons resultados académicos, foi necessário articular com mais frequência quer com os DT,
quer com os professores curriculares para apoiar situações mais delicadas.
Quanto aos AA com maiores problemas de assiduidade
(Rodrigo Chaves e Diogo Morais), a situação foi antecipada e trabalhada com os professores da SEAM, DT e
Professores Curriculares. Foi, ainda, necessário um contacto muito próximo com os EE e ID.

Estado da tarefa

Executada parcialmente

Sugestões do CRU

A partilha e o desenvolvimento de uma capacidade de resposta, flexível e ajustada, entre a SEAM, a EMAEI e o CAA,
deve ser um objetivo a perseguir em 2022/23.
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Sugestões do CNU

Os Intervenientes do Programa UAARE encontram-se identificados, bem como definidas as suas competências no
Capítulo IV, da Portaria n.º 275/2019. Igualmente o processo de monitorização que ocorreu em 2020-21 e 2021-22,
evidencia um conjunto de estratégias que deverão ser consideradas e desenvolvidas - as "Propostas e
Recomendações Essenciais para o ano letivo 2021-22 – Plano de Melhoria"; a bem do processo de conciliação entre o
sucesso desportivo e escolar dos nossos Alunos-Atletas.
2.1. Sugestões previstas no Plano de Melhoria 2021-2023
Professor Acompanhante (recomendação 5):
• Planear e implementar uma agenda de articulação com os interlocutores desportivos, de proximidade, melhorando os
canais de comunicação 
• Manter um contacto regular com todos os alunos-atletas 
• Acompanhar os CT na definição de PPI-C 
• Planear e implementar uma estratégia de comunicação com os encarregados de educação

Psicólogo Escolar (recomendação 6):
•Identificar AA em risco de desequilíbrio emocional no início do ano letivo, tendo em vista a sua estabilidade emocional 
•Acompanhar e suportar proativamente a gestão do plano desportivo e escolar da elite UAARE •Acompanhar de forma
mais ativa a presente os AA deslocalizados (no país e no estrangeiro, aprox. 34 %) 
•Apoiar todos os AA pelo menos uma vez por período

Encarregados de Educação (recomendação 3)
•Participar proativamente na articulação do plano escolar e desportivo do seu educando •Manter um canal de
comunicação sistemática com o PA e o ID
•Regular e motivar o seu educando a cumprir o seu plano pedagógico personalizado

Interlocutor Desportivo (recomendação 2
•Informar o PA por antecipação da situação de cada AA
•Assumir a articulação da agenda escolar e desportiva 
•Manter um canal de comunicação sistemática com o PA

3. Plano e cronograma de preparação para exames finais nacionais
Desenvolvimentos

A escola está organizada, há já alguns anos, para apoiar os alunos que vão fazer exames finais nacionais, através de
aulas de apoio fora do horário e do calendário escolar. A plataforma Google Classroom tem sido uma ferramenta muito
importante ao longo do ano e principalmente nesta fase.
A PA e as PSI continuam e continuarão a desenvolver o seu trabalho junto dos AA e EE durante o período de exames
que se estenderá até ao final de julho, o que inclui o início do período de apresentação de candidaturas ao ensino
superior.

Estado da tarefa

Executada

Sugestões do CRU

Sugestões do CNU

4. Reflexão sobre o desempenho desportivo no semestre janeiro-junho de 2022
 

Desenvolvimentos

O desempenho desportivo dos nosso AA superou as nossas expetativas relativamente a este ano. 
Até agora, contabilizamos perto de 60 pódios Nacionais, mais de 50 Internacionalizações, 7 chamadas à Seleção
Nacional, 3 pódios Europeus e 3 pódios Mundiais.
Como já foi referido no ponto 2, temos um elevado número de AA no ensino secundário onde o grau de exigência
académica é elevado, particularmente nesta escola secundária. É com satisfação que observámos que os AA
conseguiram conciliar o desempenho académico e desportivo. A este facto não foi alheio o esforço e a boa articulação
que resultou de todos os intervenientes.
Num contexto de pandemia Covid19, e tendo em conta que no ano anterior não conseguiram treinar e competir como
desejável, é louvavel constatar como lhes foi possível este ano superar as adversidades. 

Estado da tarefa

Executada



Sugestões do CRU

Sugestões do CNU

5. Balanço da atividade da Sala de Estudo Aprender +
 

Desenvolvimentos

Ao longo deste ano letivo, foram dados apoios individuais diversos, principalmente nas disciplinas de Matemática A,
FQ e Português. No entanto, a articulação entre os professores da sala SEAM e professores curriculares ainda precisa
de ser melhorado.
No que respeita ao PR, o aluno Rodrigo Chaves teve um acompanhamento personalizado na disciplina de Matemática
A, pela professora da disciplina curricular que pertencia à equipa da SEAM, o que resultou positivamente, tendo o
aluno transitado e concluído a disciplina.
É nossa opinião e fruto da nossa experiência que seria desejável que os professores da SEAM fossem os professores
curriculares dos AA, nomeadamente naquelas disciplinas que serão de exame.
Consideramos que os apoios à distância também seriam uma mais valia para dar resposta a situações em que não há
compatibilidade de horários.

Estado da tarefa

Executada parcialmente

Sugestões do CRU

Consolidado o trabalho em equipa, entre PA e Psi, referido anteriormente, é fundamental apostar numa maior
capacidade de intervenção da SEAM junto dos AA, a partir de uma maior partilha com os DT/CT. O perfil dos
professores a integrar na SEAM e o entendimento da sua intervenção numa lógica flexível e ajustada às necessidades
é absolutamente crítico.

Sugestões do CNU

Para além da vossa sugestão de que os docentes da SEAM, em especial com A.A. em situação de exame, deveriam
ser os docentes curriculares, considero oportuno sinalizar por escrito esta pretensão ao Diretor.
Aliás ficaria mais facilitado o cumprimento das suas funções enquanto docentes da Seam:
Sugestão: Verificar a recomendação 4 do Plano de Melhoria):
• Estabelecer um canal de comunicação sistemática com o CT 
•Acompanhar e monitorizar a atividade escolar dos AA antes, durante e após as ausências desportivas, assegurando e
apoiando as recuperações necessárias 
•Assegurar de forma personalizada planos individuais de autoestudo, de recuperação e de conciliação

6. Organização do OAL para 2022/2023 (artigo 5.º, alínea a) - atividades a desenvolver antes do início do ano letivo)
 

Desenvolvimentos

- Organizar o evento do descerramento da placa;
- Acção de sensibilização para professores sobre o que é ser um AA;
- Contactos com os ID;
- Reunião com EE e ID;
- Reorganizar e decorar o espaço da SEAM;
- Reunião com EMAI;
- Reunião com a Direção e CDT.

Estado da tarefa

Executada parcialmente

Sugestões do CRU

Sendo expectável a manutenção ou uma ligeira subida do número de AA (30 a 35!?), foi salientada a necessidade de
verificação e acompanhamento dos processos de matrícula, constituição de turmas, antecipação de necessidades de
horário, definição de docentes, ... . Realça-se a realização de reuniões prévias e encaminhamento de contactos, via
CRU e CNU, que relevam a procura crescente de que o AER tem sido alvo, com existência de situações de
necessidade específicas a que se terá de dar resposta.



Sugestões do CNU

Muito do futuro das UAARE, decide-se agora nas escolas antes do início do ano letivo (alínea a do artigo 5.º da
Portaria n.º 275/2019 de 27 de agosto). Este será o primeiro passo para articulação das agendas desportivas e
escolares! O que agora, até iniciarmos as férias, não for feito e ou assegurado, muito dificilmente será em setembro,
com turmas e horários fechados!
Assim deverá ser assegurado pelo Diretor e Professor Acompanhante: 
a) Identificação, pelo professor acompanhante, dos alunos -atletas existentes e previstos, por ano de escolaridade e
curso;
b) Efetivação, através do diretor da escola UAARE, dos processos de matrícula, de constituição de turmas e de
horários, bem como definição do regime de frequência que melhor se adapte à preparação desportiva dos alunos -
atletas;
c) Identificação pelo professor acompanhante, após consulta do diretor de turma, dos professores da sala de estudo
aprender mais e do psicólogo escolar, das necessidades educativas dos alunos -atletas, garantindo, o diretor da
Escola UAARE e o coordenador nacional, os recursos e meios adequados na sala de estudo aprender mais, no sentido
de apoiar e personalizar a necessária intervenção pedagógica;
d) Estabelecimento dos horários da equipa de escola UAARE;
e) Promoção, através das federações, associações ou clubes desportivos, junto das escolas UAARE, de um modelo
de conciliação entre os sucessos desportivo e escolar, mediante a designação de um interlocutor desportivo, que
articula com o professor acompanhante o processo de conciliação;
f) Assinatura de compromissos de conciliação da carreira dupla, nos termos do artigo 6.º da presente portaria;
h) Organização de eventos de receção dos alunos -atletas e encarregados de educação, apresentando -se a ação
pedagógica UAARE.
SUGESTÂO: Sugiro colaboração, motivação e ação do CRU com cada PA e verifiquem a necessidade de reforço com
documento escrito para o Diretor. Não se trata de um pedido "...por favor ajuste os horários" - está na LEI, desde 2019!

7. Plano de melhoria da escola para o próximo ano letivo
 

Desenvolvimentos

- De forma a melhorar o sentimento de pertença por parte dos AA a esta comunidade UAARE, deverão ser realizadas
as seguintes ações:
- Atualização e dinamização do grupo do whatsapp, criado este ano com PA, PSI e AA com o objetivo de se manter
uma comunicação mais informal e próxima dos AA;
- Promoção de atividades que facilitem o encontro entre AA;
- Dinamização da sala SEAM como espaço de convívio dos AA;
- Criar e lançamento de uma plataforma que permita o registo com atualização constante dos estágios, competições e
resultados desportivos.
- Melhorar a articulação com ID.

Estado da tarefa

Executada parcialmente

Sugestões do CRU

Subscrevo os aspetos indicados e relevo a necessidade de que a SEAM tenha um papel mais ativo e flexível, na
resposta ajustada às necessidades específicas dos AA.

Sugestões do CNU

Relembro a importância de prosseguir melhorias, mas com planos de ação definidos, para as sugestões do CNU, nos
pontos: 2, 5, e 6.
Contudo, assiste-se a uma melhoria do desempenho desta UAARE.

8. Observações

AER - A contratação da psicóloga Fernanda Craveiro Reis, apesar de ser meio horário, contribuiu de forma muito
positiva para o reforço da equipa UAARE e permitiu uma intervenção mais frequente com todos os intervenientes ao
nível psicopedagógico e desenvolvimento de projetos ao nível da comunidade escolar. Seria desejável um horário
completo, face ao aumento de AA que prevemos que venha acontecer no próximo Ano Letivo.

CRU LVT - subscrevo plenamente esta necessidade e relevo o contributo para a melhoria do funcionamento da equipa
UAARE do AER.

Estado global da monitorização

Executada



Email do Coordenador Nacional

victor.pardal@dge.mec.pt

Enviar PDF da FRM para Prof. Acompanhante?

Sim

Email do Prof. Acompanhante

UAARE : Agrupamento de Escolas do Restelo
Nome do Professor Acompanhante : Raquel Franco
Email do Prof. Acompanhante : raquelfranco@aerestelo.pt



Anexo 11 

DESPORTO ESCOLAR – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO 

Relatório Final PAA 

- Professora Coordenadora: Eva Cipriano – 

A Coordenadora de Desporto Escolar procedeu, em conjunto com o Sr. Diretor, à criação do 

Plano de Desporto Escolar do Agrupamento na plataforma E360, tendo este sido aprovado. 

Todos os Núcleos de Desporto Escolar estiveram em plena dinamização durante todo o ano 

letivo. 

Foram feitos todos os procedimentos administrativos junto da Coordenação local do Desporto 

Escolar, nomeadamente os relatórios trimestrais legalmente exigidos. 

Um dos pontos importantes do Projeto do Clube do Desporto Escolar foi a consolidação dos 

grupos equipa, com um número crescente de alunos a participar nos treinos. Mesmo após a 

suspensão do Ensino Presencial devido à pandemia, assim que recomeçaram os treinos, os 

alunos revelaram novamente uma elevada motivação e vontade em participar. 

De salientar os excelentes resultados obtidos no Campeonato Local CLDE Cidade de Lisboa pelos 

diferentes núcleos: 

Futsal Infantis B: 1º lugar 

Voleibol Infantis B Misto: 3º lugar 

Ténis de Mesa: resultados 14º lugar ao 33º lugar 

Tiro com Arco: Todos os alunos medalhados (Pódio) e 2º Lugar como grupo-equipa. 

Badminton: resultados 12º ao 24º lugar 

Voleibol Iniciados Femininos: 3º lugar 

Voleibol Juvenis Femininos: 2º lugar 

Voleibol Juvenis Masculinos: 8º lugar 

Futsal Juvenis Masculinos: 6º lugar 

RESUMO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2021/2022 

DIA EUROPEU DO DESPORTO NA ESCOLA (27 DE SETEMBRO – 1 DE OUTUBRO) 

Escola Básica Paula Vicente: Semana sobre rodas – 440 alunos envolvidos 

Escolas Secundária do Restelo: Torneio Bi-Ball 370 alunos envolvidos 

TOTAL: 810 ALUNOS 



CORTA-MATO ESCOLAR (15 de DEZEMBRO 2021) - Parque Florestal do Monsanto 

Escola Secundária do Restelo: participação de 315 alunos 

Escola Básica Paula Vicente: participação de 118 alunos 

TOTAL: 433 ALUNOS 

CORTA-MATO Concelhio (15 de Março 2021) – Parque da Bela Vista, Lisboa 

Escola Secundária do Restelo: participação de 18 alunos do 8º ao 12º ano. 

Foram a acompanhar 3 professores do grupo de Educação Física, Patrícia Jorge, Paulo Afonso, 

Pedro Rocha. 

MEGASPRINTER - Fase Escola (4 março 2022), Escola Secundária do Restelo 

Corrida de velocidade: 155 alunos 

Lançamento do peso: 70 alunos 

Salto em Comprimento: 77 alunos 

Total de alunos participantes: 302 alunos do 8º ao 12º ano da Escola Secundária do Restelo. 

MEGASPRINTER - CLDE Lisboa Cidade (17 de março de 2022), Estádio 1º de Maio, Inatel 

4 alunos participantes da Escola Secundária do Restelo, apurados na fase de escola. 

Foi a acompanhar 1 professora do grupo de Educação Física, Raquel Franco. 

CORTA MATO NACIONAL (1 e 2 de Abril de 2022), Valença 

Participou 1 aluno da Escola Secundária do Restelo, apurado nos regionais do Corta Mato CLDE 

Lisboa Cidade. 

Foi a acompanhar a comitiva da CLDE Lisboa Cidade a Coordenadora do Desporto Escolar, Eva 

Cipriano. 

CORRIDA DE ORIENTAÇÃO Escolar (28 de Abril de 2022), Parque Florestal de Caselas 

Participaram de 259 alunos do 8º ao 12º ano da Escola Secundária do Restelo. 

Colaboraram na organização da atividade os professores do grupo de Educação Física 

A Coordenadora de Desporto Escolar: 

Eva Cipriano 



 Anexo  12 

QUADRO E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS TUTORIAS NO ANO LETIVO 2021/2022 - PAULA VICENTE (Despacho Normativo n.º 10-B/2018) 

TURMA Nº de Alunos TUTOR DT Transição 
2 ou + retenções 
retido em 20/21 

Permanência em 
apoio tutorial 

Abandono 
Escolar 

Encaminhamento para 
percurso alternativo 

5.ºA 
3 

- 

Helena 
Afonso 

- x Iniciar - - 

Fernanda 
Baía 

x - x - - 

- x x Iniciar - - 

5.ºB 3 

Isabel Faria 
Marília 

Botelho 

x x x - - 

Fernanda 
Baía 

x - x - - 

Ana Barroco x - x - - 

5.ºC 5 

Fernanda 
Baía 

Susana 

Ramos 

- x x - - 

x - x - - 

Ana Barroco - x x x - 

- 
x x Iniciar - - 

- - x Iniciar - - 

5.ºD 2 
Ana Barroco 

Luzia Ramos 
- x x - - 

Ana Vieira x x x - - 

5.ºE 5 

- 

Inês Russo 

x x Iniciar - - 

- x x Iniciar - - 

Ana Barroco x - x - - 

Ana Barroco - x x x - 

Ana Barroco x x x - - 

5.ºF 5 

Ana Barroco 

David 
Ferreira 

- x x - - 

- - x Iniciar - - 

Ana Barroco 
x - - - - 

x x Iniciar - - 

x x x - - 

5.ºG 2 
Ana Barroco 

Maria Arrais 
x x x - - 

x x x - - 

6.ºB 1 Isabel Faria Graça Cruz - x x - - 

6.ºC 
5 

Ana Barroco 
Anabela 

Estevão 

x - x - - 

x x x - - 

- x x Iniciar - - 

x - x - - 



 

Ana Barroco 
 
 

 

- x x - 

 
- 
 
 

TURMA ALUNO TUTOR DT Transição 
2 ou + 

retenções/retid
o em 20/21 

Permanência em 
apoio tutorial 

Abandono 
Escolar 

Encaminhamento para 
percurso alternativo 

6.ºD 3 

Ana Barroco 

Zélia Sousa 

- x x - - 

- - x Iniciar - - 

- x x Iniciar - - 

6.ºE 2 
Ana Barroco Mafalda 

Manita 

- x x - - 

Isabel Faria x x x - - 

6.ºF 1 Ana Vieira Susana Vale x x x - - 

6.ºG 5 

Ana Barroco 

Regina 

calejo 

x x x - - 

- x x Iniciar - - 

- x x Iniciar - - 

Ana Barroco x x x - - 

- x x Iniciar - - 

7.ºA 5 
Ana Vieira Sandra 

Nascimento 

x - x - - 

- x Iniciar - - 

x x x - - 

- - x - - 

Ana Barroco x - x - - 

7.ºB 4 Isabel Faria 
Paula 

Monteiro 

x x x - - 

x - x - - 

x x x - - 

x x x - - 

7.ºC 1 Isabel Faria Lita Correia - x - - x 

7.ºD 4 Ana Barroco Ana Barroco 

x - x - - 

x - x - - 

x - x - - 

x x x - - 

7.ºE 2 
Ana Barroco 

Ana Neves 
- x x - - 

x - x - - 

7.ºF 4 

 

- 
Vasco 

Coelho 

- x Iniciar - - 

Ana Barroco x - x - - 

- - x Iniciar - - 

- x x Iniciar - - 



 

TURMA ALUNO TUTOR DT Transição 
2 ou + 

retenções/retid
o em 20/21 

Permanência em 
apoio tutorial 

Abandono 
Escolar 

Encaminhamento para 
percurso alternativo 

7.ºG 3 Ana Barroco 
Isabel 

Duarte 

x x x - - 

- x x - - 

- - x - - 

7.ºH 4 

- 

Daniel Abreu 

- x Iniciar - - 

- x Iniciar - - 

Ana Vieira - x x - - 

x - - - - 

TOTAIS 69 4 21 45 49 66 2 1 

 

Durante o ano letivo de 2021/2022 foram inscritos em tutoria 31 alunos, ao abrigo do Despacho Normativo n.º 10-B/2018 e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-

D/2020. 

A carga horária disponibilizada para o apoio (12 tempos letivos + 4 tempos) a estes alunos foi ainda disponibilizada a mais 17 alunos, por desistência ou transferência dos 

abrangidos. No total estavam inscritos 49 alunos. 

Voltou a verificar-se alguma dificuldade na concordância do horário dos alunos com o dos professores tutores, no entanto, no presente ano letivo nenhum aluno ficou por 

apoiar. 

 

Desses alunos: 

- 17 estavam inscritos no 5.º ano (35,4%); 

- 11 estavam inscritos no 6.º ano (22,9%); 

-  21 estavam inscritos no 7.º ano (43,8%), 

- 17 não transitaram (35,4%); 

- 7 no 5.º ano (14,5%): 

- 4 no 6.º ano (8,3%); 

- 6 no 7.º ano (12,5%); 

- 7 alunos não transitaram por excesso grave de faltas. 

Permanecem em apoio tutorial específico, abrangido pelo Despacho Normativo n.º 10-B/2018 e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, na Paula Vicente, 42 

alunos; 

- 8 no 5º ano; (falta contabilizar os alunos que transitaram do 4º para o 5º ano) 



- 16 no 6º ano; 

- 18 no 7º ano. 

Transitam para o 8º ano, 7 alunos abrangidos por esta medida. 

Embora a taxa de sucesso da medida, nos alunos envolvidos, tenha vindo a melhorar desde a implementação da mesma, no presente ano letivo, verificou-se uma diminuição. 

(em 2020/2021 foi de 89,6%) 

5 de julho de 2022 

A Coordenadora das Tutorias na Paula Vicente 



Anexo 13 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

ESCOLA SECUNDÁRIA DO RESTELO 

TUTORIAS / APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO – 3.º Ciclo 

RELATÓRIO - 3.º Período  

2021-22 

Ano 
TURMA 3.º Período

ALUNOS 

Propostas de NOVAS 
TUTORIAS/ATE para  

2022/23 

Justificação da 
Tutoria/ATE 

 8.ºA 

8.ºA

8.ºA

a) 1 aluno – J. C. (Tutoria)

Não compareceu a nenhuma das sessões previstas neste período. 

O aluno não transitou. 

 1 aluno - J. C. 

O conselho de turma  

considerou que deve ser 

dado continuidade ao 

trabalho desenvolvido no 

1.º e 2.º períodos. 

8.ºB 

a) 1.º aluno -  A. S. 

Não compareceu a nenhuma das sessões previstas neste período. 

O aluno transitou de ano. 

b) 2.º aluno - D. G.– 

 Nunca compareceu às sessões previstas (7), no 3.º P. 

O aluno apenas compareceu de forma irregular no 1.ºP, não 

comparecendo no 2.º e 3.º P. 

O aluno transitou de ano. 

c) 3.º aluno – G.  C. – 

Nunca compareceu às sessões previstas no 3.º P. 

O aluno transitou de ano. 

d) 4.º aluno - M. D. 

Compareceu a algumas das  8 sessões previstas , cumprindo às 

vezes o dever de pontualidade. 

 9 alunos – 

 A. S. /D.G. / G.C. / M.D./ 

M. R./R. K. /  S. A./ S. A./ 

A. A./ 

O conselho de turma 

considerou que os alunos 

devem continuar a 

beneficiar de apoio 

tutorial no próximo ano 

letivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ºB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A professora tutora menciona que o trabalho foi desenvolvido de 

acordo com as especificidades da aluna e em articulação com a DT. 

 
Nas sessões de Tutoria foram desenvolvidas orientações por forma a   
melhorar o desempenho e as competências pessoais da aluna, 
nomeadamente: 

 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escolar 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Desenvolvimento de competências de leitura/escrita 

• Auxílio na realização de trabalhos de casa 

• Organização dos cadernos diários 

• Conversas com o aluno no sentido de este melhorar a sua atitude 
e empenho. 

• Definição de um plano e perspetivas de futuro. 

• Atividades de recuperação no âmbito da disciplina de Português 
 

A aluna demonstrou pouco interesse pelas atividades propostas e 
pela sua vida escolar, tendo tido dificuldades de integração na 
turma. Apenas socializou com dois colegas afegãos, o que contribuiu  
para a sua fraca progressão em PLNM. 
Os objetivos estabelecidos no plano de ação não foram atingidos. 

 

A aluna transitou de ano. 

 

e) 5.ª aluno: M. R.  –  

Compareceu às 7 sessões previstas, cumprindo sempre o dever 

de pontualidade. 

Nas sessões de Tutoria foram desenvolvidas orientações por forma a   
melhorar o desempenho e as competências pessoais do aluno, 
nomeadamente: 

• Melhoria das competências sociais 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Auxílio na realização de trabalhos de casa 

• Desenvolvimento de competências de leitura/ escrita 

• Estudo em conjunto / esclarecimento de dúvidas 

• Organização dos cadernos diários 

• Conversas com o aluno no sentido de este melhorar a sua atitude 
e empenho.  
 

O aluno demonstrou interesse pelas atividades propostas. 
 

Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram parcialmente 
atingidos. 
 
O aluno transitou de ano. 

 

f) 6.º aluno: R. K.- nunca compareceu às sessões de tutoria (8 

previstas) 

     O aluno não transitou de ano. 

 

g) 7.º aluno: S. A. - nunca compareceu às sessões de tutoria (7 

previstas). 

 

Os objetivos estabelecidos no plano de ação não foram  atingidos. 
O aluno não transitou de ano. 

 

 

h) 8.º aluno: S. A. - compareceu a 18 das 21 sessões previstas, 

cumprindo às vezes o dever de pontualidade. 

 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ºB 

A professora tutora acompanhou sempre que necessário o aluno no 

espaço escolar e continuará a acompanhar até final de junho, uma 

vez por semana à Academia de Música de Lisboa. 

 

 

 

A professora tutora menciona que o trabalho foi desenvolvido de 

acordo com as especificidades do aluno e em articulação com o  DT,a 

Ed. Especial, o SPO, a Direção, a Academia de Música de Lisboa,  a 

Casa Pia de Belém, Clube de Futebol Belenenses e Associação de 

Comunidade de Afegãos em Portugal. 

 

Para além deste trabalho em parceria, procedeu-se ao 

encaminhamento do aluno para o CAA, para a Academia de Música de 

Lisboa, a Casa Pia de Belém, Clube de Futebol Belenenses e 

Associação de Comunidade de Afegãos em Portugal. 

 

Nas sessões de Tutoria foram desenvolvidas orientações por forma a   
melhorar o desempenho e as competências pessoais do aluno, 
nomeadamente: 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escolar 

• Melhoria das suas competências sociais 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Desenvolvimento de competências de leitura/ escrita 

• Estudo em conjunto/ esclarecimento de dúvidas 

• Auxílio na realização de trabalhos de casa 

• Organização dos cadernos diários 

• Definição de um plano e perspetivas de futuro 

• Atividades de recuperação no âmbito da disciplina de Português 

• Conversas com o aluno no sentido de este melhorar a sua atitude 
e empenho 

• Apoio à realização de tarefas de algumas disciplinas, através da 
tradução dos respetivos enunciados; recurso aos serviços de um 
intérprete de Persa, através do CNAIM. 

• O aluno irá usufruir de aulas online depois do ano letivo terminar, 
lecionadas online em colaboração com a Associação de 
Comunidade de Afegãos em Portugal. 
 
 

O aluno demonstrou interesse pelas atividades propostas 
Os objetivos do plano de ação foram parcialmente atingidos. 
 
De acordo com a professora tutora esta tutoria tem características 
diferentes das restantes e refere que o facto “do aluno querer 
permanecer na escola, já é em si uma vitória.” 
 
O aluno transitou de ano. 

 
i) 9.º aluno: A. A. -  compareceu a 20, das 21 sessões previstas, 

cumprindo sempre o dever de pontualidade. 
 

A professora tutora acompanhou sempre que necessário o aluno no 

espaço escolar e acompanhará até ao final de junho, uma vez por 

semana à Academia de Música de Lisboa. 

A professora tutora menciona que o trabalho foi desenvolvido de 

acordo com as especificidades do aluno e em articulação com o  DT,a 

Ed. Especial, o SPO, a Direção, a Academia de Música de Lisboa,  a 

Casa Pia de Belém, Clube de Futebol Belenenses e Associação de 

Comunidade de Afegãos em Portugal. 

 

Para além deste trabalho em parceria, procedeu-se ao 

encaminhamento do aluno para o CAA,  para a  Academia de Música 



de Lisboa   CNAIM – Centro de Apoio à Integração de Migrantes, Clube 

de Futebol Belenenses. 

Nas sessões de Tutoria foram desenvolvidas orientações por forma a   
melhorar o desempenho e as competências pessoais do aluno, 
nomeadamente: 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escolar 

• Melhoria das suas competências sociais 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Desenvolvimento de competências de leitura/ escrita 
 

• Estudo em conjunto/ esclarecimento de dúvidas 

• Auxílio na realização de trabalhos de casa 

• Organização dos cadernos diários 

• Definição de um plano e perspetivas de futuro 

• Atividades de recuperação no âmbito da disciplina de Português 

• Conversas com o aluno no sentido de este melhorar a sua atitude 
e empenho 

• Apoio à realização de tarefas de algumas disciplinas, através da 
tradução dos respetivos enunciados; recurso aos serviços de um 
intérprete de Persa, através do CNAIM. 

• O aluno irá usufruir de aulas online depois do ano letivo terminar, 
lecionadas online em colaboração com a Associação de 
Comunidade de Afegãos em Portugal. 
 

O aluno demonstrou interesse pelas atividades propostas 
Os objetivos do plano de ação foram parcialmente atingidos. 
De acordo com a professora tutora esta tutoria tem características 
diferentes das restantes e refere que o facto “do aluno querer 
permanecer na escola, já é em si uma vitória.” 
 
O aluno transitou de ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ºC 

 

a) 1.º aluno – F.  A. 

 Frequentou  5, das 6 sessões previstas, cumprindo sempre o dever de 
pontualidade. 

 

A professora tutora menciona que o trabalho foi desenvolvido de 

acordo com as especificidades do aluno e em articulação com a  DT e 

a professora de Inglês. 

 Nas sessões de Tutoria / ATE foram desenvolvidas orientações por 
forma a   melhorar o desempenho e as competências pessoais do 
aluno, nomeadamente: 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escolar 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Auxílio na realização de trabalhos de casa 

• Organização dos cadernos diários 

• Atividades de recuperação de conteúdos no âmbito das disciplinas 
de Português e Inglês. 

• Preparação de apresentações orais (Português e Inglês). 
Demonstrou interesse pelas atividades propostas. De salientar o bom 
trabalho de parceria realizado com o colega de tutoria. 

c)  Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram parcialmente 
atingidos. 

O aluno transitou de ano. 

d)  
b) 2.º aluno – I.  O. 

 Frequentou  3, das 6 sessões previstas, cumprindo sempre o dever de 
pontualidade. 
 

A professora tutora menciona que o trabalho foi desenvolvido de 

acordo com as especificidades do aluno e em articulação com a  DT e 

a professora de Inglês. 

 

2 alunos: F. A. / I. O. 
 
Criar métodos de estudo 
e  trabalho. 



 Nas sessões de Tutoria / ATE foram desenvolvidas orientações por 
forma a   melhorar o desempenho e as competências pessoais do 
aluno, nomeadamente: 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escolar 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Atividades de recuperação de conteúdos no âmbito das disciplinas 
de Português e Inglês. 

• Preparação de apresentações orais (Português e Inglês). 
 

Demonstrou interesse pelas atividades propostas. De salientar o bom 
trabalho de parceria e interajuda realizado com o colega de tutoria. 
 

e)  Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram parcialmente 
atingidos. 

f) O aluno não transitou de ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ºD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1.º aluno D. G (Tutoria). – compareceu a 5, das 6 sessões 

previstas, cumprindo sempre o dever de pontualidade. 

O trabalho foi desenvolvido em articulação com o DT e o CT. 

 
A professora tutora menciona que nas sessões foram desenvolvidas 
orientações por forma a   melhorar o desempenho e as 
competências pessoais do aluno, nomeadamente: 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Estudo em conjunto/esclarecimento de dúvidas 

• Auxílio na realização dos TPC. 

• Organização dos cadernos diários 

• Definição de um plano e perspetivas de futuro 

• Conversas com o aluno no sentido de melhorar a sua atitude e 
empenho. 

 
 
Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram parcialmente 
atingidos. 
  
O aluno não transitou de ano. 
 
b) 2.º aluno M.  D. 
 

- A aluna frequentou 5, das 8 sessões previstas. 

A professora tutora refere que o trabalho foi desenvolvido de acordo 

com as especificidades do aluno e em articulação com a DT e o 

professor de Inglês. 

Nas sessões de Tutoria / ATE foram desenvolvidas orientações por 
forma a   melhorar o desempenho e as competências pessoais, 
nomeadamente: 

 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Desenvolvimento de competências de leitura/escrita 

• Apoio no âmbito das disciplinas de Inglês e Português.orientações 
para a realização de apresentações orais. 

• Conversas com a aluna sobre as dificuldades sentidas; 
 

A aluna demonstrou interesse pelas atividades propostas. 
Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram totalmente 
atingidos. 
A aluna transitou de ano 
 

c) 3.º aluno -  T. P. (ATE) 
- O aluno frequentou 4, das 7 sessões previstas. 
  

A professora tutora refere que o trabalho foi desenvolvido de acordo 

com as especificidades do aluno e em articulação com a DT e os 

professores de Inglês e português. 

 

3 alunos: 

 

D. G. – maior 

acompanhamento do 

aluno, na organização do 

estudo e realização das 

tarefas. 

 

M. D. -criar uma maior 

estabilidade e 

acompanhamento na 

organização das tarefas 

escolares. 

 

T. P. –  

maior acompanhamento 

na organização das 

tarefas escolares e 

sistematização do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ºD 

 

 

 

Nas sessões de Tutoria / ATE foram desenvolvidas orientações por 
forma a   melhorar o desempenho e as competências pessoais, 
nomeadamente: 
 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Desenvolvimento de competências de leitura / escrita 

• Auxílio na realização  de TPC 

• Organização dos cadernos diários 

• Conversas com o aluno no sentido de este melhorar a sua atitude 
e empenho 

• Outras: Apoio no âmbito das disciplinas de Português e Inglês: 
orientações para a realização de uma apresentação oral; 
conversas com o aluno sobre as dificuldades sentidas; 
 

 
O aluno necessita de orientações e incentivos frequentes para a 
realização das tarefas. Demonstrou interesse na realização das 
tarefas. 
 
Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram parcialmente 
atingidos. 
O aluno transitou de ano. 
 
d) 4.º aluno -  V. C. (ATE) 

 
 

O aluno frequentou 5 sessões, cumprindo sempre o dever de 
pontualidade.. 

O professor tutor refere que o trabalho foi desenvolvido de acordo 

com as especificidades do aluno e em articulação com o DT. 

Nas sessões de Tutoria / ATE foram desenvolvidas orientações por 
forma a   melhorar o desempenho e as competências pessoais, 
nomeadamente: 
 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escolar 

• Melhoria das competências sociais (cooperação e relacionamento 
com os colegas). 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Auxílio na realização de TPC. 

• Conversas com o aluno no sentido de este melhorar a sua atitude 
e empenho 

• Definição de um plano e perspetivas de futuro. 
 

O aluno demonstrou interesse  pelas atividades propostas. 
 
Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram totalmente 
atingidos. 
Com o acompanhamento da tutoria o aluno comprometeu-se mais no 
processo de ensino-aprendizagem, sendo mais assíllduo. 
O aluno transitou de ano. 
 

 

 

 

 

 

8.ºF 

 

a)  1.a aluna – J.  P. (Tutoria) 

a)  

b) – Compareceu a 3, das 7 sessões previstas, cumprindo às vezes o dever 

de pontualidade. 

Nas sessões de Tutoria / ATE foram desenvolvidas orientações por 
forma a   melhorar o desempenho e as competências pessoais da 
aluna, nomeadamente: 
 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escolar. 

• Melhoria das competências sociais 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Desenvolvimento de competências de leitura / escrita 

• Auxílio na realização de TPC 

~1 aluno: 

 

J/P – O CT considera que 

deve continuar a usufruir 

de tutoria. 



• Conversas com a aluna no sentido de esta melhorar a sua atitude 
e empenho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ºG 

 

c)  

A aluna demonstrou interesse  pelas atividades propostas. 
 
Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram parcialmente 
atingidos. 
A aluna transitou de ano. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

d) a) 1.º aluno: B.  D. (Tutoria) 

e)  

f)  – Não frequentou qualquer sessão neste 3.º P (7 sessões previstas). 

O aluno   frequentou as sessões de tutoria de forma irregular (1º e 
2.ºP) 
Deixando de comparecer no 3.º P. 
 

 Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram parcialmente 
atingidos.  

O aluno transitou de ano. 

b) 2.º aluno: I. D. 

– Não frequentou qualquer sessão neste 3.º P (7 sessões previstas). 

Os objetivos estabelecidos no plano de ação não foram atingidos.  

O aluno não transitou de ano. 

 

2 alunos: 

 

B.D./ I.D: 

 O CT considera que 

devem continuar a 

usufruir de tutoria no 

próximo ano letivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

8.ºH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.º H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1.ª aluna: A. S (Tutoria) 

 

g) Frequentou as 6 sessões previstas, cumprindo sempre  dever de 

pontualidade. 

O professor tutor refere que o trabalho foi desenvolvido de acordo 

com as especificidades do aluno e em articulação com a DT . 

Nas sessões de tutoria foram desenvolvidas orientações por forma a   
melhorar o desempenho e as competências pessoais da aluna, 
nomeadamente: 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Estudo em conjunto/ esclarecimento de dúvidas 

• Auxílio na realização dos TPC. 

• Conversas com a aluna no sentido de melhorar a sua atitude e 
empenho. 

A aluna participou com interesse nas atividades propostas. Os 

objetivos estabelecidos no plano de ação foram parcialmente 
atingidos.  

A aluna transitou de ano. 

 

h) b) 2.ª aluna: B.  L.  

i)  

j) Frequentou 4 das 6 sessões previstas, cumprindo às vezes o dever de 

pontualidade. 

O professor tutor refere que o trabalho foi desenvolvido de acordo 

com as especificidades do aluno e em articulação com a DT. 

Nas sessões de Tutoria foram desenvolvidas orientações por forma a   
melhorar o desempenho e as competências pessoais da aluna, 
nomeadamente: 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Estudo em conjunto/ esclarecimento de dúvidas 

• Auxílio na realização dos TPC. 

• Conversas com a aluna no sentido de melhorar a sua atitude e 
empenho. 

A aluna participou com interesse nas atividades propostas. Os 

objetivos estabelecidos no plano de ação foram parcialmente 
atingidos.  

O professor tutor refere o bom relacionamento da aluna com as 
colegas e o seu envolvimento nas atividades para superar as suas 
dificuldades. 

A aluna transitou de ano. 

k)  

l) c) 3.ª aluna: B.  P. (ATE) 

 

m) Frequentou 5 das 7 sessões previstas, cumprindo o dever de 

pontualidade. 

 

A professora tutora menciona que o trabalho foi desenvolvido de 
acordo com as especificidades da aluna e em articulação com o DT e 
o professor de Inglês e de Português. 

Nas sessões de ATE foram desenvolvidas orientações por forma a   
melhorar o desempenho e as competências pessoais da aluna, 
nomeadamente: 
 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Desenvolvimento de competências de leitura / escrita 

• Organização dos cadernos diários 

 

 

5 alunos: 

 

A.S / B.L /B.P. /M. C/ 

P.J.:  

O CT considerou que a 

tutoria  foi benéfica para 

os alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Atividades de recuperação de conteúdos no âmbito da disciplina 
de Inglês 

•  Apoio no âmbito das disciplinas de Português e Inglês 

• Orientações para a realização de  apresentações orais; 

•  Conversas com a aluna sobre as dificuldades sentidas nas 
diferentes disciplinas. 

A aluna participou com interesse nas atividades propostas.  

Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram parcialmente 

atingidos. 

A aluna não transitou de ano. 

c) 4.º aluno: M. C. 

Frequentou as 6 sessões previstas, cumprindo o dever de 

pontualidade. 

A professora tutora menciona que o trabalho foi desenvolvido de 
acordo com as especificidades da aluna e em articulação com o DT. 
 
 

Nas sessões de Tutoria / ATE foram desenvolvidas orientações por 
forma a   melhorar o desempenho e as competências pessoais do 
aluno, nomeadamente: 
 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Estudo em conjunto/ esclarecimento de dúvidas 

• Auxílio na realização de trabalhos de casa 

• Conversas com a aluna no sentido de melhorar a sua atitude e 
empenho 

A aluna participou com interesse nas atividades propostas.  

Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram parcialmente 

atingidos. 

A aluna transitou de ano. 

A professora tutora refere o bom relacionamento da aluna com as 
colegas e o seu envolvimento nas atividades para superar as suas 
dificuldades. 

d) 5.º aluno: P. J. (ATE) 

n)  

Frequentou 6 das 7 sessões previstas, cumprindo o dever de 

pontualidade. 

A professora tutora refere que o trabalho foi desenvolvido de acordo 
com as especificidades do aluno e em articulação com o DT e os  
professores de Inglês e Português. 

Nas sessões de ATE foram desenvolvidas orientações por forma a   
melhorar o desempenho e as competências pessoais do aluno, 
nomeadamente: 
 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Desenvolvimento de competências de leitura / escrita 

• Outras: Apoio no âmbito das disciplinas de Português e Inglês: 
Orientações para a realização de apresentações orais; conversas 
com o aluno sobre as dificuldades sentidas nas diferentes 
disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O aluno participou com interesse nas atividades propostas e os 
objetivos estabelecidos no plano de ação foram parcialmente 
atingidos. 

O aluno transitou de ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9.º Ano 

 

Propostas de NOVAS 
TUTORIAS/ATE para  

2022/23 
 

Justificação da 
Tutoria/ATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ºA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1.º aluno - P. C. 

 

Compareceu sempre às sessões previstas, cumprindo o dever de 

pontualidade (não é referido o n.º de sessões dadas). 

 

O trabalho foi desenvolvido de acordo com as especificidades do aluno 

e em articulação com a DT. 

 Nas sessões de Tutoria  foram desenvolvidas orientações por forma a   
melhorar o desempenho e as competências pessoais do aluno, 
nomeadamente: 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escolar 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Estudo em conjunto/esclarecimento de dúvidas 

• Definição de um plano e perspetivas de futuro 

• Conversas com o aluno no sentido de este melhorar a sua atitude 
e empenho. 

Demonstrou interesse pelas atividades propostas e os objetivos 
estabelecidos no plano de ação foram parcialmente atingidos. 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1.ª aluna – D. A. (Tutoria) 

A aluna frequentou 4 das 7 sessões previstas, cumprindo sempre o 
dever de pontualidade. 
 
A professora tutora menciona que o trabalho foi desenvolvido de 
acordo com as especificidades da aluna e em articulação com a DT. 

Nas sessões de Tutoria foram desenvolvidas orientações por forma a   
melhorar o desempenho e as competências pessoais da aluna, 
nomeadamente: 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escolar 

• Desenvolvimento de competências de leitura/escrita. 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Estudo em conjunto/esclarecimento de dúvidas 

• Auxílio na realização de trabalhos de casa 
 

 
A aluna demonstrou interesse pelas atividades propostas nas sessões. 

Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram totalmente 

atingidos.  

O CT considera que a aluna deve prosseguir para uma oferta 

formativa profissionalizante. 

 

A aluna transitou de ano. 
 
b) 2.º aluno – D.P. (ATE) 

 
   Frequentou 4 das 7 sessões previstas, cumprindo o dever de 
pontualidade. 
 
O professor tutor menciona que o trabalho foi desenvolvido de acordo 
com as especificidades do aluno e em articulação com a DT . 

 

 

2 alunos:  

 

 F.L.: 

Deve manter a tutoria, se 

possível com a mesma 

tutora, por solicitação da 

aluna. 

 

R. A.: A professora tutora 
menciona que o aluno não 
manifestou interesse em 
continuar a usufruir de 
tutoria no próximo ano 
letivo e o CT considera 
que a situação deve ser 
reavaliada no próximo 
ano letivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9.ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nas sessões de ATE foram desenvolvidas orientações por forma a   
melhorar o desempenho e as competências pessoais do aluno, 
nomeadamente: 
 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escolar 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Melhoria das competências sociais 

• Estudo em conjunto/Esclarecimento de dúvidas 

• Definição de um plano e perspetivas de futuro 

• Conversas com o aluno no sentido de este melhorar a sua atitude 
e empenho. 

 
O aluno demonstrou interesse pelas atividades propostas nas sessões. 

Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram parcialmente 

atingidos. 

O CT considera que o aluno deve prosseguir para uma oferta 

formativa profissionalizante. 

O aluno transitou de ano. 

 

c) 3.º aluno: F. L.  – Tutoria 

 

   Frequentou 4 das 7 sessões previstas. 
A professora tutora menciona que o trabalho foi desenvolvido de 
acordo com as especificidades do aluno e em articulação com a DT, 
o CT e a direção. 
 

A professora tutora menciona que nas sessões foram desenvolvidas 
orientações por forma a   melhorar o desempenho e as 
competências pessoais da aluna, nomeadamente: 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escola 

• Melhoria das competências sociais 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Estudo em conjunto e esclarecimento de dúvidas 

• Definição de um plano e perspetivas de futuro. 

• Conversas com a aluna no sentido de este melhorar a sua atitude 
e empenho. 

 
A aluna demonstrou interesse pelas atividades propostas. 
Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram parcialmente 
alcançados. 
A aluna transitou de ano. 
 

 

d) 4.º aluno: R. A 
  Não frequentou qualquer das 7 sessões previstas no 3.º P. 
A professora tutora menciona que o trabalho foi desenvolvido de 
acordo com as especificidades do aluno e em articulação com a DT. 
 

Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram parcialmente 
alcançados. 
O aluno transitou de ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ºD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ºE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
a) 1.º aluno – P. S.  Tutoria 
 

Frequentou as 8 sessões previstas.  
O professor tutor refere que o trabalho foi desenvolvido de acordo 
com as especificidades da aluna e em articulação com o SPO. 
 Nas sessões foram desenvolvidas orientações por forma a   melhorar 
o desempenho e as competências pessoais do aluno, 
nomeadamente: 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escolar. 

• Melhoria das competências sociais (cooperação e relacionamento 
com os colegas) 

• Desenvolvimento de competências de leitura / escrita 

• Criação de hábitos e métodos de estudo e rotinas de trabalho. 

• Estudo em conjunto / esclarecimento de dúvidas 

• Definição de um plano de estudos 

• Conversas com o aluno no sentido de este melhorar a sua atitude 
e empenho. 

 
A aluna demonstrou interesse pelas atividades propostas. 
Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram totalmente 
atingidos. 
A aluna transitou de ano. 
 
 
 

a) 1.º aluno –  E. A. 
 

Frequentou 3 das 6 sessões previstas, cumprindo o dever de 
pontualidade. 
O trabalho foi desenvolvido de acordo com as especificidades do 
aluno e em articulação com o DT. 

Nas sessões de ATE foram desenvolvidas orientações por forma a   
melhorar o desempenho e as competências pessoais do aluno, 
nomeadamente: 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escolar 

• Melhoria das competências sociais (cooperação e relacionamento 
com os colegas) 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Estudo em conjunto, esclarecimento de dúvidas 

• Atividades de recuperação de conteúdos no âmbito das disciplinas  

• Conversas com o aluno no sentido de este melhorar a sua atitude 
e empenho. 

 
O aluno demonstrou pouco interesse pelas atividades propostas. 
Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram parcialmente 
atingidos. 

 
O aluno transitou de ano. 

 
 

b) 2.º aluno – J. B.  Tutoria 
 

Frequentou 2 das 6 sessões previstas, cumprindo o dever de 
pontualidade.  
 
O professor tutor refere que o trabalho foi desenvolvido de acordo 
com as especificidades do aluno e em articulação com a DT. 
 Nas sessões foram desenvolvidas orientações por forma a   melhorar 
o desempenho e as competências pessoais do aluno, 
nomeadamente: 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escolar. 

 

 

 

 

 

 

5 alunos: 

 

P. S.: Deve continuar com 

apoio tutorial a fim de a 

auxiliar na criação de 

métodos de trabalho e 

organização do estudo e 

se possível com a mesma 

tutora, por solicitação da 

aluna. 

 

E. A. / J.B / K.S. /M. P.: 

Orientar os alunos na 

criação de métodos de 

trabalho e organização do 

estudo. 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ºE 

 

• Criação de hábitos/métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Estudo em conjunto / esclarecimento de dúvidas 

• Auxílio na realização de TPC. 

• Atividades de recuperação de conteúdos no âmbito das disciplinas  

• Conversas com o aluno no sentido de este melhorar a sua atitude 
e empenho. 

 
 O aluno demonstrou pouco interesse pelas atividades propostas. 
Os objetivos estabelecidos no plano de ação não foram  atingidos. 
O aluno transitou de ano. 
 
 

c) 3.º aluno: K. S. -ATE 

Frequentou 1 das 6 sessões previstas. 
 
 O trabalho foi desenvolvido de acordo com as especificidades da 
aluna e em articulação com o DT. 

Nas sessões de ATE foram desenvolvidas orientações por forma a   
melhorar o desempenho e as competências pessoais da aluna, 
nomeadamente: 
 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Estudo em conjunto / esclarecimento de dúvidas 

• Auxílio na realização dos TPC 

• Atividades de recuperação de conteúdos no âmbito das 
disciplinas  

A aluna demonstrou interesse pelas atividades propostas. 
Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram parcialmente 
atingidos. 
 
A aluna transitou de ano. 
 
 
d) 4.ª aluna – M.  P. 

 
Frequentou 3 das 6 sessões previstas, cumprindo o dever de 
pontualidade. 
O trabalho foi desenvolvido de acordo com as especificidades do 
aluno e em articulação com o DT. 

Nas sessões de ATE foram desenvolvidas orientações por forma a   
melhorar o desempenho e as competências pessoais do aluno, 
nomeadamente: 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escolar 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Estudo em conjunto / esclarecimento de dúvidas 

• Auxílio na realização dos TPC 

• Atividades de recuperação de conteúdos no âmbito das 
disciplinas de FQ. 

• Conversas com o aluno no sentido de este melhorar a sua 
atitude e empenho. 
 

O aluno demonstrou pouco interesse pelas atividades propostas. 
Os objetivos estabelecidos no plano de ação  foram parcialmente 
atingidos. 

 
A aluna transitou de ano. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.º F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• a)  1.º aluno – A. F. 

•  Compareceu a 5, das 8 sessões previstas, tendo cumprido o 

dever de pontualidade. 

O trabalho foi desenvolvido de acordo com as especificidades do 

aluno e em articulação com o DT. 

Nas sessões de Tutoria / ATE foram desenvolvidas orientações por 
forma a   melhorar o desempenho e as competências pessoais do 
aluno, nomeadamente: 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escolar. 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Auxílio na realização dos TPC 

• Atividades de recuperação de conteúdos no âmbito das disciplinas 
De História e Ciências. 
 

O aluno participou com interesse nas atividades propostas. Os 

objetivos estabelecidos no plano de ação foram totalmente atingidos. 

O aluno transitou de ano. 

b) 2.º aluno -  I. C. Tutoria 

Frequentou 7 das 8 sessões previstas, tendo cumprido o dever de 

pontualidade. 

Nas sessões de Tutoria / ATE foram desenvolvidas orientações por 
forma a   melhorar o desempenho e as competências pessoais do 
aluno, nomeadamente: 

 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Desenvolvimento de competências de leitura/escrita 

• Estudo em conjunto / esclarecimento de dúvidas 

• Auxílio na realização dos TPC. 

• Conversas com o aluno no sentido de este melhorar a sua atitude 
e empenho. 

 
O aluno participou com interesse nas atividades propostas. Os 

objetivos estabelecidos no plano de ação foram parcialmente 
atingidos. 

A aluna transitou de ano. 

 

c) 3.º aluno R. F. – Tutoria 

 
Frequentou 5, das 8 sessões previstas, tendo cumprido o dever de 

pontualidade. 

O trabalho foi desenvolvido de acordo com as especificidades do 

aluno e em articulação com o DT. 

 

 
 
4 alunos: 
 

A. F. / I. C./R. F. 
 
 

T. S. - Orientar o aluno 

na criação de métodos de 

trabalho e organização do 

estudo. 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.º F 

 

Nas sessões de Tutoria / ATE foram desenvolvidas orientações por 
forma a   melhorar o desempenho e as competências pessoais do 
aluno, nomeadamente: 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escolar. 

• Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho 

• Auxílio na realização dos TPC 

• Atividades de recuperação de conteúdos no âmbito das disciplinas 
de História e Ciências. 

 

O aluno participou com interesse nas atividades propostas. Os 

objetivos estabelecidos no plano de ação foram totalmente atingidos. 

O aluno transitou de ano. 

 

d) 4.º aluno: T. S . 

 O aluno não compareceu a qualquer das 8 sessões previstas. 

 

Os objetivos estabelecidos no plano de ação não foram  atingidos. 

O aluno transitou de ano. 

e) 5.º aluno: T.  C. Tutoria 

O aluno não compareceu a qualquer das 6 sessões previstas. 

 

Os objetivos estabelecidos no plano de ação não foram  atingidos. 

O aluno transitou de ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTAS: 

 Número total de alunos do 3.º ciclo (8.º e 9.º ano) abrangidos por Tutoria ou ATE no 3.º período (de acordo 
com os dados disponíveis nas atas do 3.º P) – 39 alunos. (24 do 8.º ano e 15 do 9.º ano) 

Num total de 39 alunos verificou-se o seguinte: 

1.  ASSIDUIDADE (Nº de sessões frequentadas no 3.ºP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TRABALHO DE PARCERIA 

O trabalho foi desenvolvido de acordo com as especificidades de cada aluno e na maioria dos 

casos em articulação com o DT (23). O conselho de turma, o SPO, a direção, o(a)professor(a) 

de educação especial, os docentes de algumas disciplinas foram outros elementos, que em 

determinados alunos, colaboraram neste trabalho de parceria. 

 

3. PLANO DE AÇÃO 

 

3.1 Nas sessões de Tutoria foram desenvolvidas orientações, por forma a melhorar o 

desempenho e as competências pessoais dos alunos, destacando-se: 

 

a) Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho – 27 alunos 

b) Conversas com o aluno no sentido de melhorar a sua atitude e empenho – 20 alunos 

c) Auxílio na realização de trabalhos – 20 alunos 

d) Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escolar –18 alunos 

e) Atividades de recuperação / apoio no âmbito das disciplinas – 18 alunos 

f) Estudo em conjunto / esclarecimento de dúvidas – 15 alunos 

g) Desenvolvimento de competências de leitura / escrita – 14 alunos 

h) Melhoria das competências sociais (cooperação e relacionamento com colegas) -9 alunos 

i) Organização dos cadernos – 7 alunos 

j) Definição de um plano e perspetivas de futuro – 7 alunos 

 

3.2 De acordo com os Professores Tutores:  

 

a) - 22 alunos demonstraram interesse pelas atividades propostas nas sessões de tutoria 

    - 09 alunos demonstraram  pouco interesse                                   

    - 0 alunos demonstraram indiferença  

    - 8 alunos sem referência ao grau de interesse   

 

 

 

N.º de 

sessões 

8º ano 9.º ano 

N.º  de alunos 

(24) 

N.º  de alunos 

(15) 

6 a 8 6 3 

4 a 5 7 5 

2 a 3 3 3 

1 0 1 

Não 

compareceu 
             8 3 



 

 

 

b)  Os objetivos estabelecidos nos referidos planos foram:   

  

- totalmente atingidos - 5 alunos      

- parcialmente atingidos - 25 alunos 

- não foram atingidos – 6 alunos 

- sem referência ao grau de cumprimento – 3 alunos 

 
4. PROPOSTAS DE  ALUNOS PARA TUTORIA em  2022/2023: 

           N.º de alunos –                       (8.º ano) 

                                                        (9.º ano) 

     5. a)  N.º de alunos com sessões de tutoria que transitaram de ano :   18       (8.º ano) 

                                                                                                        15      (9.ºano) 

 

         b)  N.º de alunos com sessões de tutoria que não transitaram de ano :  6        (8.º ano) 

                                                                                                                       0         (9.ºano) 

 

 

                      Lisboa, 04 julho 2022 

                                                                        A Coordenadora do ATE /Tutorias (ESR) 

                                                                                                                          Maria do Carmo Espadanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TUTORIAS / APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO  

 Secundário 

Relatório - 3.º Período 

2021- 2022 

 

 
Ano 

TURMA 

 
10.º Ano 

 

 
Propostas de NOVAS 
TUTORIAS/ATE para  

2022/23 
 

Justificação da Tutoria/ATE 
 

 

 

 

10.ºB 

 
 
a) 1.º aluno – G.  C. 
 

O aluno não compareceu a qualquer sessão no 3.º P. 

Transitou de ano. 

. 

 

 

 

 

10.º C 

 

 

 
a) 1.º aluno: A.  H.   – Tutoria 

O aluno  compareceu às 8 sessões previstas. 
 

A professora tutora menciona que o trabalho foi 

desenvolvido de acordo com as especificidades do aluno 

e em articulação com a DT e o Conselho de Turma. 

 
 

Nas sessões de Tutoria foram desenvolvidas orientações 
por forma a   melhorar o desempenho e as 
competências pessoais do aluno, nomeadamente: 

 

• Desenvolvimento de competências de leitura/escrita 

• Auxílio na realização de trabalhos de casa 

• Conversas com o aluno no sentido de este melhorar 
a sua atitude e empenho. 

• Definição de um plano e perspetivas de futuro. 

• Atividades de recuperação no âmbito da disciplina de 
Português 
 

O aluno demonstrou interesse pelas atividades 
propostas. 
Os objetivos estabelecidos no plano de ação  foram 

totalmente atingidos. 

 

O aluno transitou de ano. 

 
 
 
 

  

1 aluno: 
 
A. Y. – O CT recomenda a 

frequência de tutoria no 
próximo ano letivo. 

 

 



 
b) 2.º aluno: N.  K. 

 
A aluna não compareceu às 8 sessões previstas  no 3.º P. 

A aluna não transitou. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.ºD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1.ºaluno: A. F. 

 

O aluno frequentou as 8 sessões previstas, cumprindo o 

dever de pontualidade. 

O trabalho foi desenvolvido de acordo com as 

especificidades do aluno e em articulação com a DT e o 

SPO. 

 Nas sessões de Tutoria / ATE foram desenvolvidas 

orientações por forma a   melhorar o desempenho e as 

competências pessoais do aluno, nomeadamente: 

 

• Criação de hábitos/métodos de estudo e rotinas de 

trabalho 

• Estudo em conjunto e esclarecimento de dúvidas  

• Organização dos cadernos diários 

• Definição de um plano e perspetivas de futuro 

• Conversas com o aluno no sentido de este melhorar 

a sua atitude e empenho 

• Outras: Relacionamento interpessoal 

O aluno demonstrou pouco interesse pelas atividades 

propostas. Ultimamente o aluno tem apresentado muita 

resistência às atividades propostas. O aluno demonstrou 

interesse num curso profissional na área da programação. 

Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram 

parcialmente atingidos. 

O aluno não transitou. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.ºE 

 
a) 1.º aluno: M.  L.  V. 

 
A aluna frequentou as 8 sessões previstas, cumprindo o 

dever de pontualidade. 

O trabalho foi desenvolvido de acordo com as 

especificidades do aluno e em articulação com a DT e o 

docente de Biologia. 

 Nas sessões de Tutoria / ATE foram desenvolvidas 

orientações por forma a   melhorar o desempenho e as 

competências pessoais da aluna, nomeadamente: 

 

• Criação de hábitos/métodos de estudo e rotinas de 

trabalho 

• Estudo em conjunto e esclarecimento de dúvidas  

• Auxílio na realização dos TPC 

• Definição de um plano e perspetivas de futuro 

• Atividades de recuperação no âmbito da disciplina de 

Bio./Geo. 

 

A aluna demonstrou interesse pelas atividades 

propostas.  

Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram 

totalmente atingidos. Não transitou. 

 

1 aluna: 

 

M. N. – Pedido por parte do EE no 

3.ºP. 



 

b) 2.º aluno: N. S. 

 

O aluno frequentou 4 das 8 sessões previstas. 

O trabalho foi desenvolvido de acordo com as 

especificidades do aluno e em articulação com a DT e o 

docente de Biologia. 

 Nas sessões de Tutoria / ATE foram desenvolvidas 

orientações por forma a   melhorar o desempenho e as 

competências pessoais do aluno, nomeadamente: 

 

• Criação de hábitos/métodos de estudo e rotinas de 

trabalho 

• Estudo em conjunto e esclarecimento de dúvidas  

• Auxílio na realização dos TPC 

• Definição de um plano e perspetivas de futuro 

• Atividades de recuperação no âmbito da disciplina de 

Bio./Geo. 

 

O aluno demonstrou interesse pelas atividades 

propostas.  

Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram 

totalmente atingidos. O aluno transitou. 

 

 

 

 

 

 

10.ºG 

 

 

 

 
a) 1.º aluno: G.  A. (Tutoria) 

O EE prescindiu da frequência da tutoria. 
Transitou de ano. 
 

b)  2.º aluno: P. M.  (Tutoria) 
A aluna frequentou 3 das 9 sessões previstas. 

O trabalho foi desenvolvido de acordo com as 

especificidades da aluna e em articulação com a DT e o 

SPO. 

 Nas sessões de Tutoria / ATE foram desenvolvidas 

orientações por forma a   melhorar o desempenho e as 

competências pessoais do aluno, nomeadamente: 

 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua 

vida escolar 

• Criação de hábitos/métodos de estudo e rotinas de 

trabalho 

• Estudo em conjunto e esclarecimento de dúvidas  

• Auxílio na realização dos TPC 

• Organização dos cadernos 

• Conversas com o aluno no sentido de este melhorar 

a sua atitude e empenho 

 

O aluno demonstrou interesse pelas atividades 

propostas.  

Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram 

parcialmente atingidos. A  aluna transitou. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c) 3.º aluno: S.  B. (ATE) 
 

A aluna frequentou as 7 sessões previstas com 

pontualidade. 

 

Nas sessões de Tutoria / ATE foram desenvolvidas 

orientações por forma a   melhorar o desempenho e as 

competências pessoais da aluna, nomeadamente: 

 

• Criação de hábitos/métodos de estudo e rotinas de 

trabalho 

• Estudo em conjunto e esclarecimento de dúvidas  

• Auxílio na realização dos TPC 

• Conversas com a aluna no sentido de este melhorar 

a sua atitude e empenho 

 

A aluna demonstrou interesse pelas atividades 

propostas.  

Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram 

parcialmente atingidos. A  aluna transitou. 

 

d) 4.º aluno: A. O. 
 

 Não frequentou as sessões de Tutoria no 3.ºP apesar 
de autorizada pelo EE. Transitou de ano. 

 
e) 5.º aluno: L.  L. 

Não frequentou as sessões de Tutoria no 3.ºP apesar 
de autorizada pelo EE. Transitou de ano. 

 

 

 

 

10.ºH 

 

 

 

a) 1.º aluno: L. N. (Tutoria) 
 
Não compareceu às 9 sessões previstas no 3.º P. 

Transitou de ano. 

 
b) 2.º aluno: M.  V. (Tutoria) 

 

Não compareceu às 9 sessões previstas no 3.º P 

uma vez que as sessões coincidiram com as aulas de apoio 

a Inglês no CAA, sendo estas prioritárias devido às 

grandes lacunas da aluna nesta área. 

A aluna transitou de ano. 

 

c) 3.º aluno:  D.  G.  (Tutoria) 
Não frequentou as sessões de Tutoria no 3.ºP. 

Não transitou de ano. 

d) 4.º aluno:  N.  B.  (Tutoria) 

Não frequentou as sessões de Tutoria no 3.ºP. 

Transitou de ano. 

 

 

 

1 aluno: 
 
M. V. – demonstrou interesse em ter 
tutoria no próximo ano letivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

10.º I 

 

 

 

 

 
 

 
a) 1.º aluno: L.A.  (Tutoria) 

 
Devido à baixa médica do professor tutor, o aluno 

não teve um acompanhamento regular. Transitou de 

ano. 

b) 2.º aluno (M.  E.) 
 

 Devido à baixa médica do professor tutor, o 

aluno não teve um acompanhamento regular. Transitou 

de ano. 

 

 

 

 

 

 

 

10.ºJ 

 

  

a) 1.º aluno: M. E. – Tutoria 

Não frequentou as sessões de Tutoria no 3.ºP. 

            Não transitou. 
 

b) 2.º aluno: M. L. M. 
Não frequentou as sessões de Tutoria no 3.ºP. 

            Não transitou. 
 

 

 
11.º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.ºA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.º aluno: T.  C. 

 
A aluna frequentou 3 das 7 sessões previstas.  

 

Nas sessões de Tutoria / ATE foram desenvolvidas 
orientações por forma a   melhorar o desempenho e as 
competências pessoais do aluno, nomeadamente: 

 

• Criação de hábitos/métodos de estudo e rotinas de 

trabalho 

• Estudo em conjunto / esclarecimento de dúvidas 

• Auxílio na realização dos TPC. 

 

A aluna demonstrou interesse pelas atividades propostas. 
O relatório da professora tutora não indica se os 

objetivos estabelecidos no plano de ação foram 
atingidos. 
A aluna transitou de ano. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

11.º F 

 

 

1.º aluno: P. R. 

O encarregado de educação prescindiu da tutoria. 

Transitou de ano. 

 
 
2.º aluno: T. B. 
O encarregado de educação prescindiu da tutoria. 

Transitou de ano. 

 
3.º aluno:  B.A. 
Não consta o anexo do relatório do professor tutor. 
 
O aluno não compareceu às 2 últimas sessões. 

Transitou de ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.º H 

 

 
a) 1.º aluno: F. C. 

 
Não compareceu a qualquer sessão no 3.º P. 

Transitou de ano. 

 
b) 2.º aluno: M.  D.  

Não compareceu a qualquer sessão no 3.º P. 
Transitou de ano. 

 
c) 3.º aluno: M.  R.  

 
Não compareceu a qualquer sessão no 3.º P. 
Transitou de ano. 

 

 

 

 

11.º I 

 

 

 

a) 1.º aluno: T. A. 

 

Não compareceu às 7  sessões previstas no 3.º P. 
O aluno transitou. 
 

 

 

12.º Ano 
 

 

 

 

 

 

12.ºI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) 1.ª aluna:  B.  R. 

 
Compareceu a 5 das 6 sessões previstas com 
pontualidade. 

 
 
O trabalho foi desenvolvido de acordo com as 

especificidades do aluno e em articulação com o DT e o 

SPO. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.ºI 

 

 

 Nas sessões de Tutoria foram desenvolvidas orientações 
por forma a   melhorar o desempenho e as 
competências pessoais da aluna, nomeadamente: 
 

• Reflexão sobre a sua atitude/ empenho 
face à sua vida escolar. 

• Desenvolvimento de competências de 

leitura e escrita. 

• Atividades de recuperação de conteúdos 

no âmbito da disciplina de Português 

• Definição de um plano e perspetivas de 

futuro. 

• Apoio para organização de trabalho de 

outras disciplinas 

A aluna demonstrou interesse pelas atividades 
propostas nas sessões. 

Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram  
totalmente  atingidos. 
 
A aluna transitou de ano. 
 
b) 2.º aluno: C.  S. 

 
Frequentou 5 das 6 sessões previstas, com pontualidade. 
 
 

O trabalho foi desenvolvido de acordo com as 

especificidades da aluna e em articulação com o DT, o CT 

e o SPO. 

 Nas sessões de Tutoria foram desenvolvidas orientações 
por forma a   melhorar o desempenho e as 
competências pessoais da aluna, nomeadamente: 

 
a) Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua 

vida escolar. 

b) Desenvolvimento de competências de leitura e 

escrita. 

c) Estudo em conjunto/ esclarecimento de dúvidas 

d) Atividades de recuperação de conteúdos no âmbito 

da disciplina de Português 

e) Definição de um plano e perspetivas de futuro. 

f) Apoio para organização de trabalho de outras 

disciplinas 

 
A aluna demonstrou interesse pelas atividades 
propostas nas sessões. 

Os objetivos estabelecidos no plano de ação foram  
totalmente  atingidos. 
 
A aluna transitou de ano. 
 

 
 

 

 

 

 



NOTAS FINAIS: 

Número total de alunos do Secundário abrangidos por Tutoria ou ATE no 3.º P (de acordo com os dados 
disponíveis nas atas do 3.º P) – 29  alunos. 

Num total de 29 alunos verificou-se o seguinte: 

1. ASSIDUIDADE (Nº de sessões frequentadas)

a) 5 alunos - entre 6 e 8 sessões;

b) 2 alunos - entre 4 e 5 sessões;

c) 2 alunos - entre 2 e 3 sessões;

d) 2 alunos – com frequência irregular, por motivo de baixa médica do professor tutor.

e) 15 alunos não compareceram a qualquer sessão no 3.º P (apesar de propostos)

f) 3 Encarregados de Educação/Alunos prescindiram da frequência da tutoria/ATE

De salientar o elevado número de alunos que não frequentaram as sessões de tutoria neste

período.

2. TRABALHO DE PARCERIA

À semelhança do ensino básico, o trabalho foi desenvolvido de acordo com as especificidades 

de cada aluno e na maioria dos casos em articulação com o DT (6). O conselho de turma (2), 

o SPO (3) e os professores de algumas disciplinas (3) foram outros dos elementos com os quais

o professor tutor estabeleceu contactos regularmente.

3. PLANO DE AÇÃO

3.1 Nas sessões de Tutoria foram desenvolvidas orientações, por forma a melhorar o

desempenho e as competências pessoais dos alunos, destacando-se:

a) Estudo em conjunto / esclarecimento de dúvidas -8 alunos

b) Criação de hábitos/ métodos de estudo e rotinas de trabalho – 7  alunos

c) Definição de um plano /perspetivas de futuro – 5 alunos

d) Atividades de recuperação no âmbito das disciplinas – 4 alunos

e) Reflexão sobre a sua atitude/ empenho face à sua vida escolar – 4 alunos

f) Conversas com o aluno no sentido de melhorar a sua atitude e empenho – 3 alunos

3.2 De acordo com os Tutores, os objetivos estabelecidos nos referidos planos foram: 

a) totalmente atingidos - 5 alunos

b) parcialmente atingidos -3 alunos

c) sem referência ao grau de cumprimento – restantes alunos

4. PROPOSTAS DE NOVOS ALUNOS PARA TUTORIA em 2022/2023:

 N.º de alunos – 2 

5. Transitaram de ano:  23 alunos  Não Transitaram: 6 alunos 

 Lisboa, 6 de julho de 2022 

 A Coordenadora do ATE /Tutorias (ESR) 

 Maria do Carmo Espadanal 



     AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO     Anexo 14

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE (PES) 

 Escola EB 2,3 PAULA VICENTE - 2021/2022 

Relatório Final de Execução 

Nome da 
atividade 

Descrição da atividade Público alvo Objetivos Dinamizadores Calendarização 

Dia Mundial 
da 

Alimentação - 
16 de outubro 

de 2021 

Elaboração e exposição de 
Cartazes, de Slogans e de 

Trabalhos de 
pesquisa/Livros feitos 

pelos alunos 

5º, 6º e 7º anos - Consciencializar sobre a importância da 
Alimentação saudável.  

- Pesquisar e divulgar receitas saudáveis. 

Ana Jorge 
Raquel Azevedo 

Margarida Fonseca 
Telma Esteves 
Maria Arrais 

outubro 2021 

Dia Mundial 
da 

Alimentação - 
16 de outubro 

de 2021 

Elaboração de marcadores 
de livros distribuídos pela 
escola (biblioteca, bar) 

5º, 6º e 7º anos - Consciencializar sobre a importância da 
Alimentação saudável. 

- Pesquisar e divulgar marmitas saudáveis 

Ana Jorge 
Ana Bau 

outubro 2021 

Dia Mundial 
da 

Alimentação - 
16 de outubro 

de 2021 

Padlet - Receitas Saudáveis 
escolhidas pelos alunos 

5º, 6º e 7º anos - Consciencializar sobre a importância da 
Alimentação saudável.  

- Pesquisar e divulgar receitas saudáveis. 

Raquel Azevedo outubro 2021 

Dia Nacional 
do Não 

Fumador - 17 
de novembro 

de 2021 

Elaboração e exposição de 
Cartazes, de Folhetos e de 
Slogans feitos pelos alunos 

5º, 6º e 7º anos - Consciencializar sobre os perigos do 
tabagismo. 

- Apelar para a adoção de hábitos 
antitabágicos. 

Ana Jorge 
Raquel Azevedo 

Margarida Fonseca 

novembro 2021 



                        AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO                Anexo 15 

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE (PES) 

 Escola EB 2,3 PAULA VICENTE - 2021/2022 

Relatório Final de Execução  
 

Nome da 
atividade 

 

Descrição da atividade Público alvo Objetivos Dinamizadores Calendarização 

Dia 
Internacional 

do 
Voluntariado - 

5 de 
dezembro de 

2021 

Elaboração e exposição de 
Textos Informativos, de 
Cartazes e de Slogans 

feitos pelos alunos 

5º, 6º e 7º anos - Consciencializar sobre a importância do 
Voluntariado. 

- Conhecer os Direitos e os Deveres dos 
Voluntários. 

- Reconhecer os benefícios do Voluntariado. 
- Apelar para a prática de voluntariado.  

Ana Jorge 
Telma Esteves 

 

dezembro 2021 

Dia 
Internacional 

do 
Voluntariado - 

5 de 
dezembro de 

2021 

Padlet - trabalhos de 
pesquisa feitos pelos 

alunos 

5º, 6º e 7º anos - Consciencializar sobre a importância do 
Voluntariado. 

- Conhecer organizações de voluntariado. 
 

Ana Jorge 
Maria Arrais 

dezembro 2021 

Dia Escolar 
da Não 

Violência e 
da Paz (30 

janeiro 2022) 
- Parceria 
TIC/PES, 

E.S. Restelo 
e E.B. 2,3 

Paula 
Vicente 

Elaboração e exposição 
de Textos Informativos, 
de Cartazes e de Flyers 
feitos pelos alunos 
(Canva)  

5º, 6º, 8º e 9º 
anos 

- Consciencializar sobre a importância 
desta comemoração nas escolas. 
- Criar frases e suportes (cartazes, flyers) 
alusivos ao tema. 

Ana Jorge 
Ana Bau 
Luzia Ramos 
António Durão 
 

janeiro 2022 

Nome da Descrição da atividade Público alvo Objetivos Dinamizadores Calendarização 
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PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE (PES) 

 Escola EB 2,3 PAULA VICENTE - 2021/2022 

Relatório Final de Execução  
 

atividade 
 

Semana da 
Internet 
Segura 

(fevereiro 
2022) - 
Parceria 
TIC/PES, 

E.S. Restelo 
e E.B. 2,3 

Paula 
Vicente 

 

Questionário Online na 
Página do Agrupamento 
- Queres saber se és um 
dependente online? 
Na disciplina de TIC, 
apresentação e debate 
sobre o tema. 

5º ao 12º anos - Consciencializar para o uso equilibrado da 
Internet, através de resposta a formulário 
Google - Dependência da Internet. 
- Debater o impacto desta dependência e 
das suas consequências. 

Ana Jorge 
Ana Bau 
António Durão 
 

fevereiro 2022 

Dia 
Internacional 
da Floresta e 

da Árvore 
(21 março 

2022) e Dia 
Mundial da 
Água (22 

março 2022)  
-  Ambiente 

e 
Sustentabilid

ade/ 
Cidades 

Sustentáveis 

Elaboração e exposição 
de Cartões, Poemas, 
Agamógrafos ou outros 
elementos feitos pelos 
alunos (Canva / Genially 
/ Vídeos) 

5º, 6º, 7º e 8º 
anos 

- Consciencializar sobre a importância das 
Cidades Sustentáveis, dos Espaços Verdes 
nas Cidades e da Gestão da Água 
- Articular a importância dessas temáticas 
com o tema “Natureza Cuidada, Saúde 
Melhorada” e o tema aglutinador do 
agrupamento. 
- Alertar para a importância das plantas 
para a vida na Terra e medidas de 
conservação da floresta; 
- Relacionar o ambiente geológico com a 
saúde e a ocorrência de doenças nas 
pessoas, nos animais e nas plantas que 
vivem nesse ambiente, partindo de 
questões problemáticas locais, regionais ou 

Ana Jorge 
Ana Bau 
Luzia Ramos 
Telma Esteves 
Margarida Fonseca 
Raquel Azevedo 
Maria Arrais 
Vânia Félix 
Ana Gaspar 
Vasco Coelho 
Paula Monteiro 
DTs. e Profs. de 
CN e de Cidadania 
 

 de março  
à 1ª semana de 
maio de 2022 
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PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE (PES) 

 Escola EB 2,3 PAULA VICENTE - 2021/2022 

Relatório Final de Execução  
 

- Parceria 
TIC/PES/BE

s, 
 E.S. Restelo 

e E.B. 2,3 
Paula 

Vicente 

nacionais.  
- Discutir causas e consequências da 
alteração dos ecossistemas, justificando a 
importância do equilíbrio dinâmico dos 
ecossistemas e do modo como a sua 
gestão pode contribuir para alcançar as 
metas de um desenvolvimento sustentável. 
- Discutir opções para a conservação dos 
ecossistemas e o seu contributo para as 
necessidades humanas, bem como a 
importância da ciência e da tecnologia na 
sua conservação. 
 

Dia 
Internacional 

do Brincar 
(28 maio 

2022) 

Jogos Tradicionais - 
Elaboração e exposição 
de trabalhos feitos por 
alunos; Dinamização de 
jogos tradicionais 

5º e 6º anos - Consciencializar para a importância e o 
interesse das atividades lúdicas ao ar livre 
- Promover a socialização entre alunos  
- Desenvolver a motricidade fina e a 
coordenação motora 
- Pesquisar sobre jogos tradicionais 
- Dinamizar a realização de  alguns jogos 
tradicionais no exterior 
 

Ana Jorge 
Graça Cruz 
DTs. e 
Profs.Cidadania de  
2º ciclo 
 

Semanas de 25 
maio a 9 junho 

de 2022 

Elaboração de 
PSI’s 

Criação dos Planos de 
Saúde Individual 

5º, 6º e 7º - Organizar os processos de saúde dos 
alunos; 
- Intercâmbio de informação escola, família e 
centro de saúde da área de residência; 
- Realização de 8 entrevistas com o respetivo 
E.E. e DT do aluno. 

Ana Barroco 
Enf. Mª João Martins 
Diretores de turma 
Professores de 
Ensino Especial 

Todo o ano letivo 
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PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE (PES) 
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Relatório Final de Execução  
 

Nome da 
atividade 

 

Descrição da atividade Público alvo Objetivos Dinamizadores Calendarização 

Organização e 
atualização das 
fichas de Saúde 

Verificação e sistematização 
dos alunos com cuidados de 
saúde especiais 

5º, 6º e 7º - Organizar as fichas de saúde no PBX; 
- Sistematizar a informação clínica comunicada 
pelos Enc. de Educação; 
 

Ana Barroco 
Diretores de turma 

Todo o ano letivo 

Promoção de 
ações no 
âmbito da 
saúde 

Desenvolvimento de ações 
que visem melhorar o 
funcionamento das turmas 

Comunidade 
Escolar 

- Promover atividades em conjunto com as 
turmas que procuram soluções para o seu 
melhor funcionamento em grupo; 
- Esclarecer alunos e professores sobre  vários 
aspetos da saúde; 
 
 

Ana Barroco 
Diretores de Turma 
Junta de Freguesia 
de Belém - Projeto 
Afetos 

Todo o ano letivo 

Divulgação e 
participação 
na palestra 
sobre 
Insuficiência 
Cardíaca 

Duas sessões de 
esclarecimento realizada 
em colaboração com o 
grupo disciplinar de 
Ciências Naturais e 
Associação de Doentes com 
Insuficiência Cardíaca 

4 turmas do 7ºano - Divulgação de conhecimentos sobre a 
insuficiência cardíaca; 

- Divulgação de hábitos de saúde 
saudáveis e promotores do bem estar 
geral. 

Renata Moreira 
Ana Paz  
Ana Barroco 
Associação de 
Doentes com 
Insuficiência 
Cardíaca 

9 e 30 de maio 

Apoio à 
integração 
dos alunos 
ucranianos 
matriculados 
na Paula 
Vicente 

Regularização dos alunos 
em relação ao SNS 

4 alunos apoiados 
sendo uma do 1º 
ciclo 

- Indicação do nº de utente e 
encaminhamento  para a unidade de 
saúde; 

- Entrega e explicação do funcionamento 
dos cheques-dentistas 

Ana Barroco 
Enf. Mª João Martins  
Coordenadores de 
Estabelecimento 
Diretores de turma 

maio e junho 
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PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE (PES) 

 Escola EB 2,3 PAULA VICENTE - 2021/2022 

Relatório Final de Execução 

DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES NA PÁGINA DO AGRUPAMENTO 

https://read.bookcreator.com/tDHh8G03b8M4ECIBZvTbjFLZj7r1/VUen4C-JQWmwdUcIZFoxwg 

Parceria/articulação entre Escola EB 2,3 Paula Vicente e Escola Secundária do Restelo 

No que diz respeito à elaboração de PSI 's foram realizadas  8 reuniões com os respetivos Enc. de Educação e a Sra. Enf. da Saúde Escolar. Foram ainda atualizados dois PSI. 

Dos alunos com necessidades de cuidados de saúde estão por realizar 8 PSI 's. 

Quanto aos eventos comemorativos realizados, os mesmos envolveram sobretudo 12 turmas, num total de aproximadamente 240 alunos. 

As atividades realizadas no âmbito da melhoria dos cuidados de saúde individuais abrangem todo o universo da Paula Vicente e podem ser solicitadas pelo respetivo Enc. de 

Educação ou Diretor de Turma. 

Lisboa, 27 de junho de 2022 

A responsável pelo PES na PV 

 Ana Barroco 

https://read.bookcreator.com/tDHh8G03b8M4ECIBZvTbjFLZj7r1/VUen4C-JQWmwdUcIZFoxwg
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Agrupamento de Escolas do Restelo Anexo 15 

P.E.S.
(Promoção da Educação para a Saúde em meio escolar) 

Ano Letivo 2021/22 

Relatório Final

- Foram realizadas reuniões sempre que se considerou pertinente, com o UCC – Consigo ou outras 

entidades. 

- Colaboração com os coordenadores de DTs, quer na elaboração dos guiões, quer nas reuniões de 

diretores de turma do 2º e 3º ciclos e secundário de forma a estabelecer a partilha de informação 

da forma mais adequada. 

- Dia/semana Mundial da Alimentação – outubro - Atividade de Agrupamento. Foram desenvolvidos 

diferentes tipos de atividades tendo em conta o nível etário dos alunos. Exemplos: No ensino pré-

escolar e 1º ciclo – Exposição dos trabalhos “Alimentação rima com Coração”; na PV - Elaboração 

e exposição de Cartazes, elaboração de Slogans e de trabalhos de pesquisa/Livros¸ Elaboração de 

marcadores de livros; Realização de um Padlet - Receitas Saudáveis e na ESR foi realizada uma 

exposição sobre comportamentos alimentares esta atividade foi realizada em parceria com a 

biblioteca da ESRestelo (…) 

- Participação no projeto “Heróis de Fruta” – Pré-escolar e 1º ciclo. 

- Dinamização no JI de Caselas, no âmbito da Higiene oral, a atividade “Aprende a lavar os dentes!”. 

Teve como objetivos ensinar como fazê-lo da forma mais adequada e que a lavagem dos dentes 

deve ser uma medida de higiene diária. 

- Dinamização da atividade Higienização das mãos/calçado, no âmbito do “cumprimento das 

rotinas”. Foi uma atividade de agrupamento ao nível do ensino pré-escolar e 1º ciclo. 

- Dinamização da atividade Comer fruta todos os dias – lanche da manhã e lanche da tarde, no 

âmbito do “cumprimento das rotinas”. Foi uma atividade de agrupamento ao nível do ensino pré-

escolar e 1º ciclo. 

- Comemoração do Dia Nacional do Não Fumador - 17 de novembro de 2021, PV, elaboração e 

exposição de cartazes, de folhetos e de slogans. 

- Comemoração do Dia Internacional do Voluntariado - 5 de dezembro de 2021, PV, Realização de 

um Padlet e elaboração e exposição de textos informativos, de cartazes e de slogans. 

- Dinamização da atividade Semana da Internet Segura – fevereiro 2022 – online. Esta atividade 

destinou-se a alunos desde o 5ºano ao 12º ano e constava no preenchimento de um inquérito. Tinha 

como objetivo alertar para os “perigos” da dependência da Internet. 

- Minicurso SBV (suporte básico de vida) – junho 2022 - alunos 9ºano. Foi lecionado por professores 

do núcleo de enfermagem da Universidade Católica de Lisboa. 
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- Palestra sobre a insuficiência cardíaca -7º ano – AADIC. 

 

- Palestra sobre sustentabilidade e a importância da água – dinamizado pela WWF – ESR, PV e 

EBBRestelo – maio; 

- Palestra sobre a Sustentabilidade e Lisboa Cidade Verde – dinamizado CM de Lisboa – ESR – 

junho;  

- Rastreio oral – foi enviado ao UCC – Consigo a lista dos alunos do agrupamento e foram entregues 

os cheques dentista aos alunos de 7, 10 e 13 anos; 

 

- No âmbito da Saúde Oral foram realizadas ações de sensibilização - dinamizada Técnicas 

Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, da Unidade de Saúde Familiar de Pedrouços – Pré-escolar 

e 1º ciclo - maio;  

- Elaboração, com a colaboração dos DTs (2º, 3º ciclo e secundário) e professores titulares das 

turmas do pré-escolar e 1ºciclo, de uma lista com os alunos com Necessidades de Cuidados 

Especiais de Saúde. 

 

- Elaboração e atualização de PSIs (planos de saúde individuais) do agrupamento. 

 

- Disponibilidade para participar sempre que fosse pertinente nas reuniões da equipa 

multidisciplinar. 

- Projeto “Tampinhas” - projeto de agrupamento com carácter solidário e de impacto ambiental. A 

proposta é para a comunidade educativa (alunos, professores, funcionários, EE, pais, …) do 

agrupamento e tem como objetivo ajudar um menino, o Carlos, com uma cromossomopatia, uma 

deleção no cromossoma 1, a qual por ser tão rara não tem nome, apenas o código genético 1q 41q 

42. Esta doença confere um atraso geral no desenvolvimento psicomotor. Atualmente faz sessões 

de fisioterapia e de Hipoterapia, no centro equestre João Cardiga e é para ajudar a pagar essas 

sessões que iremos recolher as tampinhas. Estas são entregues na empresa Resialentejo em Beja 

que contribui para o pagamento das mesmas. 

- Caminhada pela PAZ – dinamizada pelo grupo de EF em colaboração com a PES – ESR e PV - alunos 

do 3º ciclo e secundário (10ºano) – 10 de maio; 

- As atividades foram introduzidas na plataforma GARE; 

- Não foi preenchida a ficha de diagnóstico e a ficha de projeto – promoção e educação para a 

saúde na escola, inserido no plano nacional de saúde escolar (PNSE). 

 

Notas finais:  

- As atividades planeadas e realizadas foram condicionadas pelo plano de contingência; 

- Tentou-se sempre que as atividades realizadas fossem divulgadas na página da escola; 

- Houve projetos de flexibilidade curricular que se inserem no âmbito da PES; 
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- No relatório final foram apenas destacados algumas das “comemorações”; 

Aspetos positivos: 

- Equipa dinâmica, empenhada, unida na divulgação de conhecimentos relacionados com a saúde e o 

bem-estar geral e com forte autonomia de decisão no desenvolvimento de estratégias para 

aproveitamento dos recursos humanos e físicos; 

- Verdadeiro sentido em atingir o objetivo de envolver a comunidade escolar na divulgação de 

temas relacionados com efemérides, especialmente na PV; 

- Interação entre a ERS e a PV na concretização de atividades;  

- A coordenação e funcionamento da equipa na PV e do ensino pré-escolar e 1º ciclo foi efetivo, 

adequado e muito bom, assim as equipas devem ser mantidas. 

Aspetos a melhorar: 

- Coordenação da equipa pouco efetiva; 

- O facto de não haver a valência de “coordenadora” na plataforma GARE dificultou a introdução 

correta/adequada das atividades;  

- Definição da equipa com antecedência, no mínimo no início do ano letivo, para ser possível uma 

planificação adequada das atividades. 

- Anexa-se o relatório das atividades desenvolvidas/realizadas na PV. 

8 de julho 2022 

Coordenadora da PES do AERestelo 

Renata Moreira 
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Anexo 16 

AVALIAÇÃO FINAL DA DISCIPLINA/ÁREA DA CIDADANIA E 
DESENVOLVIMENTO E PROJETO DE AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE 

CURRICULAR 
2021-2022 

Todos nós professores temos por vezes, dificuldade em aderirmos à mudança, mas ela é 

necessária e está contemplada na lei (Decreto-Lei nº 55/2018). Nos anos da pandemia desenvolveram-

se poucas atividades, devido ao ensino à distância e ao plano de contingência do Agrupamento, o que 

não permitiu que os alunos participassem em visitas de estudo, ou que recebêssemos entidades 

convidadas fora da Escola. Tendo em vista que os objetivos da Cidadania preveem uma ação interativa 

entre a Escola e a comunidade educativa revelou-se difícil esta articulação. 

Todas as turmas da Cidadania e Desenvolvimento envolveram-se num trabalho de equipa, 

partilhado por todos aqueles que desenvolveram projetos com as suas turmas. Os alunos trabalharam 

os domínios indicados na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania do Agrupamento de Escolas 

do Restelo, aprovada em Conselho Pedagógico, a partir das Aprendizagens Essenciais das diversas 

disciplinas e das competências do Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória (PASEO). 

Esta disciplina/área deve ser desenvolvida por todo o Conselho de Turma de uma forma 

intra/transdisciplinar, mas os docentes, por vezes, sentem dificuldade na sua concretização. 

No que diz respeito ao 1.º ciclo, os docentes ao longo de todo o ano promoveram o envolvimento 

dos discentes na discussão de questões/problemas/ desafios que valorizassem o 

desenvolvimento de conceitos considerados relevantes na sua formação como indivíduos e 

cidadãos responsáveis, tais como: igualdade e respeito mútuo, inclusão, atitude cívica,  "Afetos 

na Escola", dia da não violência, prevenção de Maus Tratos na Infância. 

Sendo que os docentes salientaram como pontos fortes, a diversificação educativa, inovação 

na prática pedagógica, através  do uso de recursos tecnológicos, aumento do empenho e 

motivação dos alunos e maior utilização de espaços diversos da escola (biblioteca e ginásio) 

para dinâmicas de grupo.  

Como pontos fracos apontaram a gestão do currículo extenso no terceiro ano de escolaridade, 

dificuldade no cumprimento de regras e a dificuldade de exposição de opiniões por parte de 

alguns alunos.    

As tarefas/atividades realizadas privilegiaram sempre a transversalidade entres áreas 

disciplinares e as áreas de competência do Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória.  

ASPETOS POSITIVOS 

1. PROFESSORES

• Trabalho colaborativo entre docentes;
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• realização de atividades diversificadas as quais permitem aos alunos perspetivas 

diferentes do seu processo ensino / aprendizagem;  

• realização de atividades interpares; 

• articulação entre conteúdos e atividades de diferentes disciplinas; 

• diversificação das estratégias adotadas e atividades desenvolvidas; 

• empenho dos docentes nas diferentes atividades realizadas que atuaram como 

dinamizadores e como acompanhantes; 

2. ALUNOS 

• Trabalho colaborativo entre discentes; 

• autonomia dos alunos na concretização das tarefas atribuídas; 

• capacidade de trabalho direcionada para o projeto; 

ASPETOS NEGATIVOS 

1. PROFESSORES 

• Plano de contingência que não permitiu o desenvolvimento de alguns projetos; 

• dificuldade em articular conteúdos de diferentes disciplinas devido ao momento 

em que são lecionados; 

• coordenação das atividades com a lecionação dos conteúdos curriculares essenciais 

das diferentes disciplinas, especialmente nas disciplinas sujeitas a exame; 

2. ALUNOS 

• Heterogeneidade das turmas dificulta a constituição dos grupos de trabalho; 

• desmotivação de alguns alunos; 

• falta de autonomia de alguns alunos. 

  SUGESTÕES 

•  Envolver os alunos na conceção do projeto para que os discentes o considerem 

"seu"; 

• necessidade de reformular os projetos quando os alunos não se identificam com os 

mesmos; 

• valorizar o desenvolvimento do trabalho dos alunos em pequenos grupos; 

• criar estratégias no sentido de obter uma maior responsabilização do aluno perante 

as tarefas a realizar; 

• diversificação das estratégias como motivação dos alunos; 

•  criação de parcerias; 

• elaborar um pequeno questionário para os alunos sugerirem temas de trabalho e 

métodos/estratégias para os concretizarem; 

• pensar em estratégias que visem integrar melhor os alunos não falantes do 

português; 
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• realizar pesquisas fora da sala de aula com o objetivo de desenvolver as capacidades 

cognitivas e métodos de trabalho. 

 

 DOMÍNIOS E SUB-TEMAS DESENVOLVIDOS NOS DIFERENTES NÍVEIS DE ENSINO. 

1º ciclo 

ANO/TURMA DOMINIOS/ESTRATÉGIA 

CIDADANIA 

DISCIPLINAS 

1.º,2.º,3.º,4.º Anos • Direitos humanos 

• não à violência 

• prevenção de maus 

tratos 

• igualdade e respeito 

mútuo/ inclusão 

• comportamentos 

cívicos 

• afetos 

todas 

 

 

5.º e 6.ºANOS – 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

ANO/TURMA DOMINIOS/ESTRATÉGIA CIDADANIA DISCIPLINAS 

5.ºA 
Saúde: Alimentação e promoção da saúde PES/ 

CID/HGP/ED.MUSICAL/CN/MAT 

5.ºB Alimentação e Promoção da Saúde CID/HGP/ED.MUSICAL/CN/MAT 

5.ºC 
Alimentação e Promoção da Saúde CID/HGP/ 

ED.MUSICAL/CN/EF/INGLÊS 

5.ºD 

SAÚDE: “Natureza Cuidada, Saúde 

Melhorada” 

Desenvolvimento sustentável 

Educação ambiental 

CID/EV/ET/ED.MU/EMRC/EF 

5.ºE Alimentação e Promoção da Saúde CID/HGP/PORT/CN/MAT/EF 

5.ºF Direitos Humanos CID/HGP/ 

5.ºG 
Saúde – promoção da saúde e 

alimentação saudável 

CID/HGP/ED.MUSICAL/CN/MAT 

ING/ EV/ET 
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6.º ANO 

ANO/TURMA 
DOMINIOS/ESTRATÉGIA 

CIDADANIA 
DISCIPLINAS 

6.ºA 

“Instituições e 

Participação 

Democrática” 

CID/HGP/ED.MUSICAL/PORT/ 

 EV/AEDT 

6.ºB 

“Educação para o 

Consumo” / “Escola de 

Valores” 

PORT/ EV/ING/HGP/CID/ET 

6.ºC 

Educação Intercultural 

Educação para o 

desenvolvimento 

Educação Financeira 

PORT/EV/ING/HGP/CID/ET/MAT/EMRC 

6.ºD O mundo é nosso” PORT/ EV/HGP/CID/AEDT 

6.ºE 

Direitos Humanos 

Igualdade de género 

Interculturalidade 

Desenvolvimento 

sustentável 

PORT/EV/ING/HGP/CID/ET/MAT/EMRC/CN/EM/ 

EF/TIC/PES/AEDT 

6.ºF Saúde/Alimentação CID/ING/CN/EF 

6.ºG Saúde/Alimentação HGP/CID 

 

7.º,8.º e  9.ºANO – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

ANO/TURMA 
DOMINIOS/ESTRATÉGIA 

CIDADANIA 
DISCIPLINAS 

7.ºA Educação Financeira  CID/MAT/FQ/ING/Hist 

7.ºB 

Segurança Rodoviária, 

Literacia Financeira, Direitos 

Humanos, Mass Media 

CID/CN/MAT/FQ/GEO/HIST/ING 

7.ºC Educação Financeira CID/MAT/FQ/ING 

7.ºD 

Literacia Financeira 

“Mass Media” 

 

HIST/CID/AEDT 
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7.ºE 

“Literacia Financeira” (1.º e 2.º 

períodos) 

“Mass Media: os perigos da 

Internet e os graus de 

dependência online” (3.º 

período) 

HIST/CID/EV/0F.ARTES/GEO/ING/MAT/FQ 

7.ºF 

Literacia 

Financeira, 

subtema:  

Os direitos económicos e 

políticos e a literacia 

financeira 

CID/CN/MAT/FQ/GEO/HIST/ING 

7.ºG 

Literacia Financeira: juros  

Taxas, perdas, rácios... 

Os Média: 

Fake news. 

CID/ESPANHOL/MAT/FQ/GEO/HIST/ING 

 

8.ºANO 

ANO/TURMA DOMINIOS/ESTRATÉGIA CIDADANIA DISCIPLINAS 

8.ºA 
Direitos Humanos 

Sustentabilidade ambiental 
Cid./CN/TIC 

8.ºB 

Direitos Humanos, Educação 

Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável, Interculturalidade, 

Instituições  

e Participação Democrática. 

CID/GEO/CN/ING/EF/TIC/PORT 

8.ºC 

Direitos Humanos 

Igualdade de Género 

Interculturalidade 

Desenvolvimento sustentável. 

Educação ambiental 

TIC/GEO/MAT/FQ/CD/EV/EF 

8.ºD 

Direitos Humanos 

Diversidade Cultural 

Intolerância Cultural 

O Trabalho infantil no Mundo 

Interculturalidade 

Geo./Cid./TIC 

8.ºE 
Direitos Humanos 

Igualdade de Género 
I / G/ CD/ CN/ FQ/ EV/ TIC/ EV/TIC/EF 
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Interculturalidade 

Desenvolvimento  

Sustentável/Ed. Ambiental 

8.ºF 

O Trabalho infantil no Mundo 

Interculturalidade 

Projeto “Miúdos a votos” 

GEO/CID/ING/ED.FÍSICA/TIC/EV/PORT 

8.ºG 

Igualdade de Género 

Multiculturalidade 

Desenvolvimento Sustentável 

Educação Ambiental 

Saúde 

P/Cid/G I/H/CN/TIC/EF/EV 

8.ºH 

Direitos Humanos,  

Interculturalidade 

e Desenvolvimento  

Sustentável 

GEO/CID/ING/EF/TIC/EV/PORT/CN 

 

9.º ANO 

ANO/TURMA DOMINIOS/ESTRATÉGIA CIDADANIA DISCIPLINAS 

9.ºA 

Direitos Humanos 

O Mundo Contemporâneo – 

direitos e deveres 

PORT/HIST/MAT/CID/Geo./FQ/CN 

9.ºB 

Direitos Humanos 

O Mundo Contemporâneo – direitos 

e deveres 

CID/HIST/GEO/MAT/FQ 

9.ºC 

Desenvolvimento Sustentável, 

Instituições e Participação 

Democrática e Voluntariado. 

CID./PORT/EV/CN 

9.ºD 

Direitos Humanos 

O Mundo Contemporâneo – 

direitos e deveres 

PORT/HIST/CID 

9.ºE 

Direitos Humanos 

O Mundo Contemporâneo – 

direitos e deveres 

PORT/HIST/CID 

9.ºF 

Direitos Humanos 

O Mundo Contemporâneo – 

direitos e deveres 

Hist./Cid./Geo. /Mat. 

9.ºG Direitos Humanos Cid./Hist./Geo./Mat. 
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O Mundo Contemporâneo – 

direitos e deveres 

 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

10.º,11.º,12.ºANOS 

ANO/TURMA ESTRATÉGIA/SUBTEMAS DISCIPLINAS 

10.ºA Igualdade de género 

Português/Filosofia 

Comparação com outros 

países 

10.º B Sustentabilidade do Planeta 

E.F/Mat/Filosofia 

Caminhada pela Paz 

Caminhada sustentável 

Desperdício zero 

Utilização mínima de 

recursos 

 

10.º C 

Direitos Humanos 

Subtema – Natureza, conhecer amar e 

proteger (consumismo, responsabilidade 

ecológica. 

Português/Filosofia 

 

10.º D Sustentabilidade, Ética e Cidadania Não se aplica. 

10.º E Frankenstein e o Monstro 

Português 

Atividades a partir  da leitura 

da obra “Frankenstein” de 

Mary Shelley 

10.º F 
Dançar com as Ciências 

 
EF/FQ 

10.º G Refugiados Filosofia- debate 

10.º H 

Consumismo e desigualdades sociais” 

Paz, justiça e instituições eficazes 

Saúde de qualidade 

Erradicar a fome 

Energias renováveis 

Irradiar a pobreza 

Comunidades e cidades sustentáveis 

Desigualdade de género 

Port/Econ/Hist 

Projeto José Saramago 
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10.º I Os grandes valores do século XX e XXI Geografia/Economia A 

10.º J Desenvolvimento sustentável Port/Inglês/Hist A/ Geog A 

10.º L 

Direitos Humanos 

Igualdade de Género 

Interculturalidade  

Ing/PORT/ Fil/Hist A/ Geo A/ 

Apresentação de trabalhos 

de alunos oriundos de 

culturas diferentes. 

11.º A 

Direitos Humanos 

Igualdade de Género 

Limites da Ciência e limites do Poder da 

razão 

EF/Port/Filosofia 

Projeto José Saramago 

Caminhada/corrida a Belém 

Visita a Coimbra 

11.ºB 
Problemas de Cultura Científico-tecnológica 

 
Port/Ing/Filosofia 

11.º C Interculturalidade/Direitos Humanos Port/Biol e Geol/Filosofia 

11.º D 

A Educação Ambiental  

A arte/o belo e o sublime nas disciplinas do 

currículo. 

EF/Fil/Mat/Ing 

11.º E 

Desenvolvimento Sustentável 

“A cuidar se vai ao longe” 

A Natureza: conhecer, amar e proteger 

Port/Fil/Ing/EF/ Mat A/ Biol 

e Geo/ e FQ.11 F 

11.º F 

Os Direitos do Homem 

A Arte como mensageira dos Direitos do 

Homem. 

Port/Fil/Desenho 

11.º G 

Sustentabilidade 

Interculturalidade 

Saúde e Direitos Humanos 

Hist. B/Econ. 

A/Ing./Fil./Port. 

11.º E 

Desenvolvimento Sustentável 

“A cuidar se vai ao longe” 

A Natureza: conhecer, amar e proteger 

Port/Fil/Ing/EF/ Mat A/ Biol 

e Geo/ e FQ.11 F 

11.º F 

Os Direitos do Homem 

A Arte como mensageira dos Direitos do 

Homem. 

Port/Fil/Desenho 

11.º G 

Sustentabilidade 

Interculturalidade 

Saúde e Direitos Humanos 

Hist. B/Econ. 

A/Ing./Fil./Port. 

 

11.º H 

 

Desenvolvimento sustentável e Urbanismo 

- Visitas virtuais do espaço económico 

europeu 

 

Ing./Fil/Econ. A/Geo. A 
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ANO/TURMA ESTRATÉGIA/SUBTEMAS DISCIPLINAS 

11.º J 
Direitos humanos 

Direito à Igualdade 
Fil/MACS 

11.º L 
Voluntariado 

EF/MACS 

12.º A Estou ativo EF/AI 

12.º B Química, linguagem e performance Quím./EF 

12.º C A Natureza aqui tão perto Bio./Port./EF 

12.º D A Natureza Aqui tão perto Bio./Port./EF 

12.º E Mar Port./Mat. A/EF/AI/Geolo. 

12.º F Igualdade de Género no Desporto EF/Econ. C 

12.º G Saúde e Bem-estar EF/Geo. C/AI 

12.º H 

Educação para a Cidadania 

Interculturalidade 

Identidade/Pertença 

Pluralismo, Culturas e Diversidade 

Cultural/Diálogo Intercultural, incluindo o 

religioso 

Hist. A 

12.º I 
Modernismo - Comemoração do centenário do 

Nobel de José Saramago 
Des. A 

CONCLUSÃO 

Como se pode verificar, a partir de todas as atividades/projetos desenvolvidos, o Agrupamento 

de Escolas do Restelo tem cumprido o previsto nas linhas orientadoras do Projeto Educativo, 

nomeadamente na sua visão, missão e metas. Queremos proporcionar aos nossos alunos, não só 

um ensino de qualidade de excelência, mas também uma formação pessoal e social íntegra, 

enquanto futuros cidadãos, dotados de um Saber e de um Saber-fazer onde impere a 

responsabilidade, a autonomia e a equidade. 

Coordenadora da Disciplina/Área de Cidadania e Desenvolvimento 

Maria do Sameiro Vale 

Julho 2022 
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poio Psicológico/Apoio Psicopedagógico 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 
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Proponentes:  

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

Dinamizadores: 

Luísa Marques, Ana Santos, Julieta Coito, Joana 

Soares, Fernanda Craveiro Reis 

Destinatários: 

JI1AA; JICAS1; JICAS2; JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; JIBR1; JIBR2; JIBR3; 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; AA1/ 2; AA3; AA4; 

BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; 

BR4A; BR4B; BR4C; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

MR1A; MR1B; MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; 

MR3B; MR4A; MR4B; MR4C; MS1; MS2; MS3A; 

MS4A; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º 

H; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º 

A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 10º A; 

10º B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 

10º I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º B ; 11º C; 11º D ; 

11º E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º I; 11º J ; 11º L ; 

12º A; 12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E ; 12º F ; 12º G ; 

12º H ; 12º I; 12º J; Professores; UEE; 

Funcionários; Enc. Educação; Comunidade 

Educativa; Alunos ESR; Coordenadores de Escola 

; Diretores de Turma do Ensino Secundário; 

Diretores de Turma do 3º Ciclo - ESR; Diretores 

de Turma do 3º Ciclo - PV; Diretores de Turma do 

2º Ciclo - PV; Titulares de Turma do  1º Ciclo ; 

Titulares de Turma do Ensino Pré-Escolar; 

Serviços Técnico - Pedagógicos (SPO); 

Coordenadores dos Serviços Técnico-

Pedagógicos SPO - EE - GAA GD; Serviços Técnico 

- Pedagógicos (Educação especial)); Serviços 

Técnico - Pedagógicos (Gabinete de Apoio ao 

Aluno)); Serviços Técnico - Pedagógicos 

(Gabinete Disciplinar)); Serviços Administrativos; 

BEAER - Bibliotecas Escolares do Agrupamento; 

Coordenação/equipa PEA - Projeto Educativo; 

Coordenação/equipa do Desporto Escolar; 

Coordenador dos DT Secundário; Associação de 

Estudantes; Associação de Pais ; Coordenador 

dos DT 3ºCiclo ESR; Coordenador dos DT 3º Ciclo 

PV; Coordenador dos DT 2º Ciclo; Alunos com 

NEE; Alunos PV; Alunos 1ºCiclo; UAARE; Alunos 

Pré-Escolar; Comunidade Escolar; Alunos com 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 
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Descrição: 

Avaliação Psicopedagógica de Casos Sinalizados . 

 Aplicação de Provas Psicológicas.  

 Apoio Psicopedagógico Individual/Grupo a Alunos.  

 Entrevistas e Aconselhamento Educativo a Encarregados de Educação.  

 Entrevistas/Consultoria a Professores. 

 Articulação e colaboração com Equipa de Educação Especial.  

 Integração na equipa da EMAI. 

 Intervenção em Turmas.  

 Intervenção na Crise* 

 Investigar, propor e colaborar no âmbito da promoção do Sucesso Educativo.  

 Reuniões com Instituições da Comunidade Para Apoio a Alunos; articulação com serviços externos. 

Implementação do Projecto AGIR, com alunos da EB23Paula Vicente em articulação com a Junta de 

Freguesia da Ajuda, dirigido a alunos sinalizados, com risco social e de abandono escolar, com o 

objectivo de desenvolver competências pessoais e sociais. Ainda, encontros e reuniões no âmbito da 

UAARE.  

  

 * O item "Intervenção na Crise? foi excecionalmente integrado no presente Plano Anual de 

Atividades devido à situação específica que o mundo atravessa presentemente por causa da 

Pandemia do Covid 19. Assim, para além das atividades habituais do SPO lançaremos, através de 

elementos de coordenação, a possibilidade de qualquer elemento da comunidade educativa se dirigir 

ao SPO dentro do horário de atendimento das respetivas Psicólogas, para ter apoio relativamente a 

eventual ansiedade e/ou preocupações relacionadas com o período difícil que atravessamos. 

Objectivos: 

- -  Criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo a todos os alunos.   - Contribuir para 

o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade pessoal.   - Prestar 

apoio de natureza psicopedagógica a alunos, no contexto das actividades educativas tendo em vista 

o sucesso escolar, a efectiva igualdade de oportunidades e a adequação das respostas educativas.   - 

Assegurar, em colaboração com outros serviços competentes, designadamente com a Educação 

Especial, a avaliação de alunos com  medidas de suporte à aprendizagem e inclusão e o estudo das 

intervenções adequadas.   ? Contribuir, em conjunto com as actividades desenvolvidas no âmbito das 

áreas curriculares, dos complementos educativos e das outras componentes educativas, não 

escolares, para a identificação dos interesses e aptidões dos alunos de acordo com o seu 

desenvolvimento global a nível etário.   - Desenvolver competências de Estudo/Aprendizagem. 
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Observações: 

A avaliação psicológica requer a utilização de alguns materiais que devem ser adquiridos em 

empresas credenciadas. Habitualmente há um gasto de créditos quando se aplicam provas on line. 

No presente ano letivo, num contexto de pandemia a utilização de alguns instrumentos poderá ser 

on line. No entanto, para reduzir custos, a utilização de provas on line, com custo associado, será 

reduzida ao mínimo possível. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Há três psicólogas que não foram abrangidas pelo plano tecnológico de atribuição de computador, o 

que é extremamente injusto. Apenas as psicólogas Fernanda Craveiro Reis e Joana Soares usufruíram 

desta possibilidade. Todos os docentes e alunos do agrupamento tiveram esse direito. o que é 

profundamente injusto para as psicólogas Julieta Coito, Luísa Marques e Ana Santos. 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

Proponente: Julieta Coito 

Equipa: 
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Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 1500.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 0.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 7 de 1323 

 

A segurança na Internet 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 29-09-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

550 - Informática 

Dinamizadores: 

Isabel Vaz 

Destinatários: 

12º A; 12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E ; 12º F ; 12º G ; 

12º H ; 12º I; 12º J; 

Descrição: 

SeguraNet 

Objectivos: 

- Prevenção, educação e sensibilização 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Informação e Aconselhamento Vocacional 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 
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Proponentes:  

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

Dinamizadores: 

Joana Soares, Julieta Coito e Fernanda Craveiro 

Reis 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 

8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 

9º G; 9º H; 10º A; 10º B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º 

F; 10º G ; 10º H ; 10º I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º 

B ; 11º C; 11º D ; 11º E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º 

I; 11º J ; 11º L ; 12º A; 12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E 

; 12º F ; 12º G ; 12º H ; 12º I; 12º J; Professores; 

UEE; Enc. Educação; Alunos ESR; Órgãos de 

Gestão e Administração - Conselho Geral; 

Coordenadores de Escola ; Diretores de Turma 

do Ensino Secundário; Diretores de Turma do 3º 

Ciclo - ESR; Diretores de Turma do 3º Ciclo - PV; 

Diretores de Turma do 2º Ciclo - PV; Serviços 

Técnico - Pedagógicos (SPO); Coordenadores dos 

Serviços Técnico-Pedagógicos SPO - EE - GAA GD; 

Serviços Técnico - Pedagógicos (Educação 

especial)); Serviços Técnico - Pedagógicos 

(Gabinete de Apoio ao Aluno)); Serviços Técnico - 

Pedagógicos (Gabinete Disciplinar)); BEAER - 

Bibliotecas Escolares do Agrupamento; 

Coordenação/equipa PEA - Projeto Educativo; 

Coordenador dos DT Secundário; Associação de 

Estudantes; Associação de Pais ; Coordenador 

dos DT 3ºCiclo ESR; Coordenador dos DT 3º Ciclo 

PV; Coordenador dos DT 2º Ciclo; Alunos com 

NEE; Alunos PV; UAARE; Comunidade Escolar; 

Alunos com medidas de suporte à aprendizagem 

e à inclusão; 
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Descrição: 

Informação e aconselhamento vocacional aos alunos que necessitam de apoio nas suas escolhas 

escolares . Informação sobre Percursos Escolares Diferenciados.  

 Atividades estruturadas dirigidas a  alunos  que estão no 9º Ano e 12º anos.  

 Orientação Vocacional pontual, a alunos que revelam maiores dificuldades na escolha. 

 Sessões com pais e encarregados de educação sobre o sistema educativo português e como podem 

apoiar os filhos e educandos no processo de orientação. 

 Construção de um ebook de informação sobre cursos e profissões. 

Objectivos: 

- Apoiar os alunos na construção de um projecto escolar e/ou profisssional ; Prestar ajuda em casos 

de maior dificuldade de escolha 

 

Observações: 

A avaliação psicológica requer a utilização de alguns materiais que devem ser adquiridos em 

empresas credenciadas. Habitualmente há um gasto de créditos quando se aplicam provas on line. 

No presente ano letivo, num contexto de pandemia a utilização de alguns instrumentos poderá ser 

on line. No entanto, para reduzir custos, a utilização de provas on line, com custo associado, será 

reduzida ao mínimo possível. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Julieta Coito 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 300.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 0.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 293.32 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 0.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE RELAÇÕES DA COMUNIDADE ESCOLAR 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 
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Proponentes:  

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

Dinamizadores: 

Luísa Marques, Ana Santos, Julieta Coito, Joana 

Soares e Fernanda Craveiro Reis 

Destinatários: 

JI1AA; JICAS1; JICAS2; JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; JIBR1; JIBR2; JIBR3; 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; AA1/ 2; AA3; AA4; 

BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; 

BR4A; BR4B; BR4C; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

MR1A; MR1B; MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; 

MR3B; MR4A; MR4B; MR4C; MS1; MS2; MS3A; 

MS4A; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º 

H; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º 

A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 10º A; 

10º B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 

10º I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º B ; 11º C; 11º D ; 

11º E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º I; 11º J ; 11º L ; 

12º A; 12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E ; 12º F ; 12º G ; 

12º H ; 12º I; 12º J; Professores; UEE; 

Funcionários; Enc. Educação; Autarquia; 

Comunidade Educativa; Alunos ESR; Intercâmbio; 

Órgãos de Gestão e Administração - Conselho 

Geral; Coordenadores de Escola ; Diretores de 

Turma do Ensino Secundário; Diretores de Turma 

do 3º Ciclo - ESR; Diretores de Turma do 3º Ciclo 

- PV; Diretores de Turma do 2º Ciclo - PV; 

Titulares de Turma do  1º Ciclo ; Titulares de 

Turma do Ensino Pré-Escolar; Serviços Técnico - 

Pedagógicos (SPO); Coordenadores dos Serviços 

Técnico-Pedagógicos SPO - EE - GAA GD; Serviços 

Técnico - Pedagógicos (Educação especial)); 

Serviços Técnico - Pedagógicos (Gabinete de 

Apoio ao Aluno)); Serviços Técnico - Pedagógicos 

(Gabinete Disciplinar)); Serviços Administrativos; 

OPTE - Estrutura de Apoio Pedagógico; BEAER - 

Bibliotecas Escolares do Agrupamento; 

Coordenadores AAAF/CAF/AEC/CLUBES 

(Autarquia); Coordenação/equipa PEA - Projeto 

Educativo; Coordenação/equipa do Desporto 

Escolar; Coordenador dos DT Secundário; 

Associação de Estudantes; Associação de Pais ; 

Coordenador dos DT 3ºCiclo ESR; Coordenador 

dos DT 3º Ciclo PV; Coordenador dos DT 2º Ciclo; 

Alunos com NEE; Alunos PV; Alunos 1ºCiclo; 

UAARE; Alunos Pré-Escolar; Fornecedores; 

Comunidade Escolar; Alunos com medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão; 
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Descrição: 

Reuniões com Elementos da Comunidade Escolar.  

 Investigar, Propor e Colaborar no Âmbito do Sucesso Educativo.  

 Reuniões com Instituições da Comunidade Para Apoio a Alunos; articulação com serviços externos. 

Implementação do Projecto AGIR, com alunos da EB23Paula Vicente em articulação com a Junta de 

Freguesia da Ajuda, dirigido a alunos sinalizados, com risco social e de abandono escolar, com o 

objectivo de desenvolver competências pessoais e sociais. Ainda, encontros e reuniões no âmbito da 

UAARE. 

Objectivos: 

- - Articular a sua acção com outros serviços, nomeadamente nas áreas da saúde, justiça e segurança 

social, de modo a contribuir para a resolução de problemas e o planeamento de medidas de 

intervenção mais adequadas em situações de maior complexidade  - Promover, no âmbito da 

educação para a saúde, estilos de vida saudáveis Implementar programas e/ou estratégias no sentido 

de amplificar os fatores de proteção da saúde psicológica e o sucesso pessoal, desportivo e educativo 

(e.g., sentimentos positivos de autoestima, autoconceito, e autoeficácia; capital psicológico positivo; 

otimismo e expetativas positivas em relação à escola e ao futuro; resolução assertiva de problemas; 

competências sociais e de autorregulação; relações interpessoais positivas e de suporte; resiliência e 

coping; sentimento de pertença e ligação à escola). 

 

Observações: 

Facilitar a troca de informação; optimizar a resolução de problemas que surjam 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Julieta Coito 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Orquestra de Cordas 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Verificada pelo coordenador de 

disciplina/grupo 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

J F Ajuda 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Graciete Veloso, Silvia Ramos, Cláudia Delgado, 

Cristina Veiga 

Destinatários: 

MS1; MS2; MS3A; MS4A; 

Descrição: 

A Orquestra de Cordas é um Projeto da Cusca, em parceria com a JFA, Direção do Agrupamento. Os 

alunos aprendem a tocar violino com professores credenciados. 

Objectivos: 

- Promover o gosto pelas artes. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Academias Imaginárias da Gulbenkian 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes 

Destinatários: 

MS1; MS2; MS3A; MS4A; 

Descrição: 

As Academias Imaginárias são um projeto em parceria com a Fundação Kalouste Gulbenkian com 

atividades de Teatro, Cinema e Música inseridas na atividade letiva transversais às disciplinas de 

Português, Matemática e Estudo do Meio. 

Objectivos: 

- Promover o gosto pelo conhecimento, pelas artes e aprendizagens da componente letiva. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Programa de Apoio à Ed Física Curricular. 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes 

Destinatários: 

MS1; MS2; MS3A; MS4A; 

Descrição: 

Projeto de Atividades de Desporto inserido nas atividades Curriculares em parceria com a CML. 

Objectivos: 

- Promover o gosto pelo Desporto e satisfação pela Escola. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Exposições Temáticas 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Dinamizadores: 

Cibele Pereira, Rosa Correia e Susana Ferreira 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; BR1A; BR1B; BR2A; 

BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; BR3C; BR4A; BR4B; 

BR4C; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 

9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 10º A; 10º 

B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 10º 

I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º B ; 11º C; 11º D ; 11º 

E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º I; 11º J ; 11º L ; 12º A; 

12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E ; 12º F ; 12º G ; 12º H 

; 12º I; 12º J; 

Descrição: 

Atividades colaborativas com os grupos de recrutamento e departamentos. 

 Iniciativas das bibliotecas do Agrupamento. 

Objectivos: 

- Divulgar projetos e atividades das bibliotecas em articulação com os grupos disciplinares e 

departamentos. 
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Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemoração do Centenário de José Saramago. 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 
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Proponentes:  

Biblioteca 

Dinamizadores: 

Cibele Pereira, Rosa Correia, Susana e a 

comunidade educativa. 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; AA1/ 2; AA3; AA4; 

BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; 

BR3C; BR4A; BR4B; BR4C; CAS1; CAS2; CAS3; 

CAS4; MR1A; MR1B; MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; 

MR3B; MR4A; MR4B; MR4C; MS1; MS2; MS3A; 

MS4A; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º 

H; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º 

A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 10º A; 

10º B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 

10º I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º B ; 11º C; 11º D ; 

11º E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º I; 11º J ; 11º L ; 

12º A; 12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E ; 12º F ; 12º G ; 

12º H ; 12º I; 12º J; 

Descrição: 

As bibliotecas do agrupamento estão a organizar a realização de atividades de comemoração do 

centenário no âmbito das propostas apresentadas pela Fundação José Saramago. 

 1- Leituras centenárias, contar por imagens, visionamento de filmes a partir da obra do escritor. 

 2- Exposição " José Saramago: 90 anos" e " Ensaio sobre a Cegueira", em colaboração com a 

Fundação José Saramago. 

 3- Outros atividades em colaboração com o PNC. 

Objectivos: 

- Promover a biblioteca Escolar como espaço de cultura e divulgar a obra de autores portugueses de 

referência. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Mês Internacional da Biblioteca Escolar" Contos de fadas e contos tradicionais de todo o mundo" 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Biblioteca 

Dinamizadores: 

Cibele Pereira, Rosa Correia, Susana Ferreira, 

Marina Prino, Alda Nobre 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 

8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 

9º G; 9º H; 10º A; 10º B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º 

F; 10º G ; 10º H ; 10º I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º 

B ; 11º C; 11º D ; 11º E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º 

I; 11º J ; 11º L ; 12º A; 12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E 

; 12º F ; 12º G ; 12º H ; 12º I; 12º J; 

Descrição: 

Celebração do mês das bibliotecas escolares através das atividades: 

 - Exposição de trabalhos sobre lendas portuguesas; 

 - Mostra de livros sobre diferentes temáticas; 

 - Desafios de escrita e de leitura do PNL; 

 - Leitura de textos sobre alimentação saudável em articulação com os 10 Minutos a Ler e o PES. 

Objectivos: 

- Promover a biblioteca escolar como espaço de cultura e ciência; promover a leitura e a escrita nas 

diferentes áreas do saber. 
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Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto de promoção de leitura " 10 minutos a Ler" 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Biblioteca 

Dinamizadores: 

Cibele Pereira, Rosa Correia e Susana Ferreira e 

equipas das bibliotecas. 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; BR3A; BR3B; BR3C; 

BR4A; BR4B; BR4C; CAS3; CAS4; MR3A; MR3B; 

MR4A; MR4B; MR4C; MS3A; MS4A; 7º A; 7º B; 7º 

C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 8º A; 8º B; 8º C; 8º 

D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º 

E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 10º A; 10º B; 10º C; 10º D ; 

10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 10º I ; 10º J ; 10º L ; 

11º A ; 11º B ; 11º C; 11º D ; 11º E; 11º F ; 11º G ; 

11º H; 11º I; 11º J ; 11º L ; 12º A; 12º B ; 12º C ; 

12º D ; 12º E ; 12º F ; 12º G ; 12º H ; 12º I; 12º J; 

Professores; UEE; 
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Descrição: 

Projeto que pretende promover o gosto e os hábitos de leitura, proporcionando momentos  para ler 

em sala de aula, duas vezes por semana, textos de diversas tipologias  selecionadas pelos alunos ou 

pelos docentes. 

Objectivos: 

- Criar e Fomentar hábitos de leitura e o prazer de ler. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto Horta na Escola 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes 

Destinatários: 

JI1AA; MS1; MS2; MS3A; MS4A; 

Descrição: 

O Projeto Horta na Escola é promovido pela JFA e envolve todos os anos de escolaridade. Os alunos 

participam na limpeza de canteiros, sementeiras ou plantação de produtos hortícolas em caixas de 

madeira colocadas para o efeito pela CML. 

Objectivos: 

- Incutir nos alunos conhecimentos acerca da Natureza, botânica, e respeito pelo ambiente. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Escolas de Valor - Uma Aventura na Sala de Aula. 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matias 

Destinatários: 

MR4B; 

Descrição: 

Promover atitudes sustentáveis através de uma experiência didáctica e divertida. 

Objectivos: 

- Promover o interesse e a necessidade de reciclar para salvarmos o Planeta.  

 

Observações: 

Nesta sessão online irão ser abordados temas alusivos à separação e recolha de resíduos de 

medicamentos e a importância da reciclagem. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reunião de grupo 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Reunião de Coordenação 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-09-2021 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

500 - Matemática 

Dinamizadores: 

Rosa Major 

Destinatários: 

Professores; 

Descrição: 

- Informações 

  - Planificações/PAA 

  - Outros Assuntos 

Objectivos: 

- Elaboração de novos critérios específicos de avaliação 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Rosa Maria Major 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemoração do Dia Mundial da Alimentação. 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Aprovada (19-10-2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

docentes do pré escolar e 1º ciclo 

Destinatários: 

JIBR1; JIBR2; JIBR3; BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; 

BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

Descrição: 

Produção de trabalhos de expressão plástica  e escrita de frases criativas sobre a importância dos 

alimentos e da consequente alimentação saudável. 

Objectivos: 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Helena Martins 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia da Alimentação 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matias 

Destinatários: 

MR4B; 

Descrição: 

Foram abordados conteúdos sobre alimentação saudável e  o significado da roda dos alimentos. 

     - Recorte 

     - Colagem  

     - Pintura 

     - Música 

Objectivos: 

- Fomentar a necessidade da utilização de uma alimentação saudável. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Internacional do Voluntariado - 5 de dezembro de 2021 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Proposta 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Biblioteca 

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

Ciências Sociais e Humanas 

Cidadania  e Desenvolvimento 

Dinamizadores: 

Telma Esteves 

Destinatários: 

5º C; 5º D; 

Descrição: 

Elaboração e exposição de Textos Informativos, de Cartazes e de Slogans feitos pelos alunos. 

Objectivos: 

- Consciencializar sobre a importância do Voluntariado. - Conhecer os Direitos e os Deveres dos 

Voluntários. - Reconhecer os benefícios do Voluntariado. - Apelar para a prática de voluntariado. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: telma esteves 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Olimpíadas da Geologia 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Concurso 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

520 - Biologia e Geologia 

Dinamizadores: 

CCVLousal e SP de Geologia 

Destinatários: 

11º B ; 11º C; 11º D ; 11º E; 

Descrição: 

As ?Olímpíadas Portuguesas de Geologia? são concursos anuais 

 que visam a resolução de questões teóricas e problemas práticos 

 de Geologia, dirigidos aos estudantes do 11º ano do ensino 

 secundário português e organizados pela Sociedade Geológica 

 de Portugal (SGP). 

Objectivos: 

- Despertar o interesse e dinamizar o ensino e a aprendizagem da Geologia 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Renata Maria Celorico Moreira 

Equipa: 

Filomena Correia Bretes; Maria Gabriela Madureira Correia Botelho; 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Autor do Mês - divulgação biobibliográfica 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Dinamizadores: 

Professoras bibliotecárias e equipas 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 

8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 

9º G; 9º H; 10º A; 10º B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º 

F; 10º G ; 10º H ; 10º I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º 

B ; 11º C; 11º D ; 11º E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º 

I; 11º J ; 11º L ; 12º A; 12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E 

; 12º F ; 12º G ; 12º H ; 12º I; 12º J; 

Descrição: 

Divulgação mensal sobre a vida e obra de autores portugueses e estrangeiros. 

 Mostra de livros. 

Objectivos: 

- Promover a leitura e divulgar livros e autores. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Desafios na Classroom - BE alunos 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 
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Proponentes:  

Biblioteca 

Dinamizadores: 

Professoras bibliotecárias e equipas 

Destinatários: 

JI1AA; JICAS1; JICAS2; JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; JIBR1; JIBR2; JIBR3; 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; AA1/ 2; AA3; AA4; 

BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; 

BR3C; BR4A; BR4B; BR4C; CAS1; CAS2; CAS3; 

CAS4; MR1A; MR1B; MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; 

MR3B; MR4A; MR4B; MR4C; MS1; MS2; MS3A; 

MS4A; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º 

H; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º 

A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 10º A; 

10º B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 

10º I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º B ; 11º C; 11º D ; 

11º E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º I; 11º J ; 11º L ; 

12º A; 12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E ; 12º F ; 12º G ; 

12º H ; 12º I; 12º J; 

Descrição: 

Recolha de textos que maior impacto tiveram junto dos alunos no projeto 10 Minutos a Ler 

 Recolhe de lendas portuguesas e lendas de todo o mundo - MIBE. 

 Articulação do 10 Minutos a Ler com a disciplina de Desenho. 

Objectivos: 

- Utilizar os media como porta aberta para a divulgação, conhecimento e criatividade. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reuniões 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Reunião de Coordenação 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Dinamizadores: 

Professoras bibliotecárias 

Destinatários: 

BEAER - Bibliotecas Escolares do Agrupamento; 

Descrição: 

Coordenação e preparação de atividades. 

 Elaboração de documentos essenciais( PM, PAA, Plano de atuação - nos vários regimes; 

 Relatórios, Revisão de documentos já elaborados). 

 Articulação entre as bibliotecas do Agrupamento. 

Objectivos: 

- Promover a articulação entre as Bibliotecas do Agrupamento; Criar espaços de trabalho 

colaborativo. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reunião Geral de Agrupamento ( Setembro 2021) 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção do Agrupamento 

Destinatários: 

Comunidade Educativa; Comunidade Escolar; 

Descrição: 

Reunião Geral do Agrupamento no âmbito da abertura do Ano Escolar 2021/2022 

Objectivos: 

- (i)Desenvolver e transmitir uma visão e propor uma missão para o agrupamento; (ii) Dar a conhecer 

à comunidade educativa os projetos do agrupamento , assim como, os aspetos fundamentais do PEA 

e a sua articulação com o PAA 

 

Observações: 

realizada via Zoom 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Página Do Agrupamento - aerestelo.pt 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

Tipologia: Gestão Recursos Tecnológicos 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 17-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção e Prof. António Macário 

Destinatários: 

Comunidade Educativa; Comunidade Escolar; 

Descrição: 

Manutenção da página do Agrupamento como meio de divulgação de atividades e informações. 

Objectivos: 

- Manutenção da página do Agrupamento como meio eficaz de divulgação de atividades e 

informações. 

 

Observações: 

Promover uma divulgação eficaz e acessível de informações e atividades. 

 Contribuir para um maior sentido de identidade e pertença. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Alojamento da Página. Manutenção do Domínio: Certificado de Segurança. 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 200.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 0.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reuniões da Direção com a Presidente do Conselho Geral 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Aprovada (17-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Diretor do Agrupamento 

Destinatários: 

Órgãos de Gestão e Administração - Conselho 

Geral; 

Descrição: 

Reunião de trabalho Diretor/Presidente do Conselho Geral no âmbito da abertura do Ano Escolar 

2021/2022 (01 de setembro 2021). Reuniões de trabalho com a PCG 

Objectivos: 

- (i)Promover uma forte articulação entre os vários  órgãos de gestão do Agrupamento. (ii) - 

Promover a articulação entre o PEA e o PAA 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 
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Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Exercício de Evacuação Interna em situação de Emerência 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Formação e Prevenção na Segurança 

 

Estado: Aprovada (17-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Cristina Fernandes - coordenadores de segurança 

dos estabelecimentos 

Destinatários: 

Comunidade Escolar; 

Descrição: 

Exercício que consiste na evacuação interna , de forma ordenada, de toda a comunidade escolar para 

um Ponto de Encontro, de acordo com o Plano de Segurança de cada escola do agrupamento. 

Objectivos: 

- Promover a articulação entre o Plano Anual de Atividades e o Projeto Educativo do Agrupamento  - 

Promover uma cultura de segurança e garantir que toda a comunidade escolar se sinta em segurança  

no interior do agrupamento 
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Observações: 

Devido à situação de pandemia o exercício será só realizado no 3º Período (2ª semana) 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

sistema de amplificação de som - megafone. 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 62 de 1323 

 

Plano de Atividades da Direção com representantes das Associações de Pais do Agrupamento 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

Tipologia: Reunião de Coordenação 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 17-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção do Agrupamento 

Destinatários: 

Associação de Pais ; 

Descrição: 

Reunião da Direção do Agrupamento com os representantes das Associações de Pais dos alunos do 

Agrupamento:(16 set 2021) 

  

 - Informações quanto às condições de arranque do ano letivo 2021/2022 

 - Projetos a desenvolver durante o ano letivo. 

 - Agendamento das reuniões entre a Direção e os representantes dos Encarregados de Educação. 

 - Plano de atividades das direções das associações.(pedido) 

Objectivos: 

- Desenvolver e transmitir uma visão e propor uma missão para o agrupamento  - Promover a 

satisfação dos encarregados de educação 

 

Observações: 

Agenda de reuniões com os representantes das associações de pais do agrupamento: 

  

  (a definir) 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Assegurar a manutenção e conservação das instalações e espaços verdes das escolas ESR e PV 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Gestão de Equipamentos e Espaços 

 

Estado: Aprovada (17-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

Direção do Agrupamento 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção /Coordenação de estabelecimento 

Destinatários: 

Comunidade Escolar; 

Descrição: 

Assegurar a conservação e manutenção das instalações e espaços verdes das escolas ESR e PV 

Objectivos: 

- Assegurar a manutenção e conservação das instalações e espaços verdes 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 
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Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 36000.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 0.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dotar as escolas dos recursos tecnológicos tendo em vista a concretização do PEA 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

Tipologia: Gestão Recursos Tecnológicos 

 

Estado: Aprovada (17-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

Direção do Agrupamento 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção /Coordenação de estabelecimento 

Destinatários: 

Comunidade Escolar; 

Descrição: 

Assegurar a aquisição, conservação e manutenção de equipamentos tecnológicos necessários à 

concretização do PEA (ESR e PV) 

Objectivos: 

- Dotar as escolas dos recursos tecnológicos necessários à concretização dp PEA  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 10000.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 0.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Plataforma INOVAR 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Aprovada (17-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Humberto Xavier 

Destinatários: 

Professores; Funcionários; Serviços Técnico - 

Pedagógicos (SPO); 

Descrição: 

Ação de esclarecimento/formativa tendo em vista a utilização da aplicação INOVAR 

Objectivos: 

- Atividade formativa tendo em vista a utilização da aplicação INOVAR por parte dos docentes e 

pessoal administrativo 

 

Observações: 

Ação de esclarecimento/formação tendo em vista a utilização da aplicação INIVAR 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Email Institucional 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Moinhos do Restelo 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Aprovada (18-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Orgão de gestão - Ana Rute Almeida 

Destinatários: 

Professores; Funcionários; 

Descrição: 

Criação de um email institucional para todos os docentes do Agrupamento, de forma a simplificar a 

comunicação e organização de toda a informação das diferentes escolas do Agrupamento. 

Objectivos: 

- - Garantir a existência de um contacto institucional por docente ou funcionário. - Manter atualizada 

a listagem de endereços de email do agrupamento. 

 

Observações: 

- Garantir a existência de um contacto institucional por docente ou funcionário. 

 - Manter atualizada a listagem de endereços de email do agrupamento. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Leite Escolar 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Aprovada (18-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Direção 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

120 - Inglês 

Dinamizadores: 

Direção, Coordendores de Estabelecimento e 

serviços administrativos 

Destinatários: 

AA1/ 2; AA3; AA4; BR1A; BR1B; BR 1C ; BR2A; 

BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; MR1A; MR1B; MR1C; 

MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; MR4B; 

MR4C; MS1; MS2; MS3A; MS4A; 

Descrição: 

Abertura do concurso e contratualização, por ajuste direto, para fornecimento  de leite escolar a 

todos os alunos do Pré escolar e 1º Ciclo do Agrupamento. 

  

 Elaboração dos registos mensais e dos mapas de consumos a enviar  à Dgeste e registo na 

plataforma Revase.. 

Objectivos: 

- Dar cumprimento ao despacho nº 8452-A/2015 de 31 de julho - Gerir os stocks de leite escolar de 

forma a garantir que todos os alunos, sem exceção, possam dele usufruir diariamente 
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Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Atividades de Apoio ao Aluno e à Familia - AAAF 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Aprovada (18-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

CAF 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

120 - Inglês 

Dinamizadores: 

Junta de Freguesia de Belem, Junta de Freguesia 

da Ajuda e Abrigo 

Destinatários: 

AA1/ 2; AA3; AA4; BR1A; BR1B; BR 1C ; BR2A; 

BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; MR1A; MR1B; MR1C; 

MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; MR4B; 

MR4C; MS1; MS2; MS3A; MS4A; 

Descrição: 

Elaboração do protocolo de colaboração que envolve a CML a JFB, a JFA e o Abrigo como entidades 

executoras e o Agrupamento. 

 Realização de reuniões de preparação e de controlo sobre a execução. 

 Reuniões entre os coordenadores de estabelecimento do Agrupamento e os coordenadores de 

estabelecimento das AAAF. 

 Reuniões de estabelecimento para avaliação das Atividades. 

 Reuniões de articulação entre as atividades ministradas nas AAAF e as turmas (seus projetos). 

 O recrutamento e seleção dos monitores necessários para a implementação das atividades são 

escolhidos e contratados pelas respetivas entidades. 
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Objectivos: 

- Garantir a satisfação de Crianças e Encarregados de Educação; Proporcionar aos EE uma serviço que 

lhes permita deixar os seus filhos, em segurança, enquanto desenvolvem as suas atividades 

profissionais 

 

Observações: 

Esta é uma atividade de oferta obrigatória por parte do Agrupamento mas de frequência facultativa. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto Mindfulness na Escolinha 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Mónica Correia 

Destinatários: 

JI1AA; 

Descrição: 

Hora de Relaxamento e Bem estar com a realização de meditações para crianças após o recreio. 

Objectivos: 

- Promover o Bem- estar e relaxamento das crianças  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Componente de Apoio à Familia - CAF 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Aprovada (18-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

120 - Inglês 

Dinamizadores: 

Junta de Freguesia de Belem, Junta de Freguesia 

da Ajuda e Abrigo 

Destinatários: 

AA1/ 2; AA3; AA4; BR1A; BR1B; BR 1C ; BR2A; 

BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; MR1A; MR1B; MR1C; 

MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; MR4B; 

MR4C; MS1; MS2; MS3A; MS4A; 

Descrição: 

Elaboração do protocolo de colaboração que envolve a CML a JFB, a JFA e o Abrigo como entidades 

executoras e o Agrupamento. 

 Realização de reuniões de preparação e de controlo sobre a execução. 

 Reuniões entre os coordenadores de estabelecimento do Agrupamento e os coordenadores de 

estabelecimento das CAF. 

 Reuniões de estabelecimento para avaliação das Atividades. 

 Reuniões de articulação entre as atividades ministradas nas CAF e as turmas (seus projetos). 

 O recrutamento e seleção dos monitores necessários para a implementação das atividades são 

escolhidos e contratados pelas respetivas entidades. 
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Objectivos: 

- Dar cumprimento ao despacho normativo - Proporcionar aos EE e aos alunos um complemento de 

horário onde se assegure o bem estar e a segurança das crianças bem como o seu desenvolvimento 

pessoal e social 

 

Observações: 

Esta é uma atividade de oferta obrigatória por parte do Agrupamento mas de frequência facultativa. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Acompanhamento  do fornecimento de refeições nos estabelecimentos do pré escolar e 1º ciclo 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Aprovada (18-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

120 - Inglês 

Dinamizadores: 

Direção e Coordenadores de Estabelecimento 

Destinatários: 

AA1/ 2; AA3; AA4; BR1A; BR1B; BR 1C ; BR2A; 

BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; MR1A; MR1B; MR1C; 

MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; MR4B; 

MR4C; MS1; MS2; MS3A; MS4A; 

Descrição: 

Atividade da responsabilidade da Autarquia de Lisboa. 

 O Agrupamento faz a monitorização e reporta as situações para a Autarquia. 

Objectivos: 

- Controlar o serviço de refeições fornecido pelas empresas contratadas pela autarquia - 

Proporcionar um serviço de qualidade 

 

Observações: 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 84 de 1323 

 

Feira de Minerais 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-02-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

Matemática e Ciências Experimentais 

520 - Biologia e Geologia 

Dinamizadores: 

Ana Vieira e Ana Paz 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

Feira de Minerais que decorrerá no laboratório da escola Paula Vicente e que será visitada pelos 

alunos em grupo/turma, sem que haja mistura de alunos de turmas diferentes. 

Objectivos: 

- - Identificar alguns minerais (biotite, calcite, feldspato, moscovite, olivina, quartzo), em amostras de 

mão de rochas e de minerais.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: ana paz 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Atividades de Enriquecimento Curricular 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Aprovada (18-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

120 - Inglês 

Dinamizadores: 

Associação Tempos Brilhantes 

Destinatários: 

AA1/ 2; AA3; AA4; BR1A; BR1B; BR 1C ; BR2A; 

BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; MR1A; MR1B; MR1C; 

MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; MR4B; 

MR4C; MS1; MS2; MS3A; MS4A; 

Descrição: 

Elaboração do protocolo de colaboração que envolve a CML a JFB como entidade promotora e 

executora e o Agrupamento. 

 Realização de reuniões de preparação e de controlo sobre a execução. 

 Reuniões entre os coordenadores de estabelecimento do Agrupamento e os coordenadores de 

estabelecimento das AEC. 

 Reuniões de estabelecimento para avaliação das Atividades. 

 Reuniões de articulação entre as atividades ministradas nas AEC e as turmas (seus projetos). 

 Possibilitar o recrutamento e seleção dos técnicos necessários para a implementação das atividades, 

dando o devido acompanhamento e controlo. 

Objectivos: 

- - Oferecer um complemento de horário com qualidade - Dar cumprimento ao despacho de 

organização do ano letivo 2017/2018 
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Observações: 

Esta é uma atividade de oferta obrigatória por parte do Agrupamento mas de frequência facultativa. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Manutenção de equipamentos e limpeza de espaços 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Aprovada (18-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

120 - Inglês 

Dinamizadores: 

Coordenadores de estabelecimentos e direção 

Destinatários: 

JI1AA; JICAS1; JICAS2; JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; JIBR1; JIBR2; JIBR3; 

AA1/ 2; AA3; AA4; BR1A; BR1B; BR 1C ; BR2A; 

BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; MR1A; MR1B; MR1C; 

MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; MR4B; 

MR4C; MS1; MS2; MS3A; MS4A; 

Descrição: 

Articulação com a Autarquia a manutenção dos espaços físicos dos estabelecimentos de ensino do 

pré escolar e 1º ciclo, quer ao nível dos pequenos arranjos quer ao nível da limpeza de espaços. 

Objectivos: 

- Facultar a alunos docentes e AO um local digno para estar e trabalhar - Manter o espaço escolar 

funcional e limpo 

 

Observações: 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Os espaços escolares do pré escolar e 1º ciclo pertencem às Autarquias,  CML ou por delegação de 

competências às Juntas de Freguesia, que são também responsáveis, pela atribuição de verbas para 

o financiamento corrente destas instituições. 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reunião de coordenação com o UCConsigo 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-02-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 
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Proponentes:  

PES 

Matemática e Ciências Experimentais 

520 - Biologia e Geologia 

Dinamizadores: 

PES 

Destinatários: 

JI1AA; JICAS1; JICAS2; JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; JIBR1; JIBR2; 5º A; 

5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 6º C; 

6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; AA1/ 2; AA3; AA4; BR1A; 

BR1B; BR2A; BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; BR3C; 

BR4A; BR4B; BR4C; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

MR1A; MR1B; MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; 

MR3B; MR4A; MR4B; MR4C; MS1; MS2; MS3A; 

MS4A; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º 

H; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º 

A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 10º A; 

10º B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 

10º I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º B ; 11º C; 11º D ; 

11º E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º I; 11º J ; 11º L ; 

12º A; 12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E ; 12º F ; 12º G ; 

12º H ; 12º I; 12º J; Professores; UEE; 

Funcionários; Enc. Educação; Comunidade 

Educativa; Alunos ESR; Intercâmbio; Órgãos de 

Gestão e Administração - Conselho Geral; 

Coordenadores de Escola ; Diretores de Turma 

do Ensino Secundário; Diretores de Turma do 3º 

Ciclo - ESR; Diretores de Turma do 3º Ciclo - PV; 

Diretores de Turma do 2º Ciclo - PV; Titulares de 

Turma do  1º Ciclo ; Titulares de Turma do Ensino 

Pré-Escolar; Serviços Técnico - Pedagógicos 

(SPO); Coordenadores dos Serviços Técnico-

Pedagógicos SPO - EE - GAA GD; Serviços Técnico 

- Pedagógicos (Educação especial)); Serviços 

Técnico - Pedagógicos (Gabinete de Apoio ao 

Aluno)); Serviços Técnico - Pedagógicos 

(Gabinete Disciplinar)); Serviços Administrativos; 

OPTE - Estrutura de Apoio Pedagógico; 

Coordenação/equipa PEA - Projeto Educativo; 

Coordenação/equipa do Desporto Escolar; 

Coordenador dos DT Secundário; Associação de 

Estudantes; Associação de Pais ; Coordenador 

dos DT 3ºCiclo ESR; Coordenador dos DT 3º Ciclo 

PV; Coordenador dos DT 2º Ciclo; Alunos com 

NEE; Alunos PV; Alunos 1ºCiclo; UAARE; Alunos 

Pré-Escolar; Comunidade Escolar; Alunos com 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 
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Descrição: 

PES - Promoção da Educação para a Saúde em meio escolar. 

Objectivos: 

- Ser Feliz - melhorar a qualidade de vida 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Renata Maria Celorico Moreira 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto: Parlamento dos Jovens - 3º Ciclo 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Línguas 

Matemática e Ciências Experimentais 

300 - Português 

520 - Biologia e Geologia 

Dinamizadores: 

Ana Paz e Maria do Sameiro Vale 

Destinatários: 

7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 8º A; 

8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 9º B; 

9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 

Descrição: 

O Parlamento dos Jovens, criado em 1995, é um projeto desenvolvido pela Assembleia da República 

Portuguesa com o objetivo de promover e incentivar o trabalho democrático aos alunos do Ensino 

Básico e Secundário. Simulando o processo das Eleições Legislativas de Portugal. 

Objectivos: 

- Promover e incentivar o trabalho democrático aos alunos do Ensino Básico 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: ana paz 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Plano de Atividades do Conselho Administrativo 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Aprovada (1-09-2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

1-06-2022 

Proponentes:  

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Membros do Conselho Administrativo 

Destinatários: 

Enc. Educação; Órgãos de Gestão e 

Administração - Conselho Geral; 

Descrição: 

Planificação das atividades a desenvolver no âmbito do Conselho Administrativo em consonância 

com o funcionamento e tarefas dos Serviços de Administração Escolar e das necessidades do 

Agrupamento. 

Objectivos: 

- - definir linhas orientadoras para a atividade do Conselho Administrativo -garantir a atempada 

tomada de decisões 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Atividades lúdicas AAAF/CAF 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Monitores AAAF/CAF 

Destinatários: 

JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

Descrição: 

Plano Anual de Atividades a ser desenvolvido durante o ano letivo 2021/2022 pelas AAAF/CAF 

Objectivos: 

- Componente Lúdica do Apoio à Família 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Luísa Albuquerque 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Atividades Lúdicas AAAF/CAF 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

CAF 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Monitores AAAF/CAF 

Destinatários: 

JI1AA; JICAS1; JICAS2; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

Descrição: 

Atividades a ser desenvolvidas pelas AAAF/CAF no ano letivo 2021/2022 

Objectivos: 

- Componente Lúdica do Apoio À Família 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Luísa Albuquerque 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Consulta a fornecedores de bens consúmiveis 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Aprovada (21-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

18-06-2022 

Proponentes:  

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção e Conselho Administrativo 

Destinatários: 

Fornecedores; 

Descrição: 

Consulta a fornecedores de consumíveis de escritório de produtos higiene, limpeza e desinfeçao, de 

forma a garantir o fornecimento de bens ao menor preço, sem comprometer a qualidade dos 

mesmos. 

Objectivos: 

- Garantir o aprovisionamento das escolas do agrupamento ao menor custo, sem comprometer a 

relação qualidade /preço - benefício 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Consultas sujeitas à dotação obtida pelo OE, às receitas do ODCR e outras que surjam na sequência 

da transferência de dotações das diferentes rubricas para a CML 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Atividades Lúdicas AAAF/CAF 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

CAF 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Monitores AAAF/CAF 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; MR1A; MR1B; 

MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; 

MR4B; MR4C; 

Descrição: 

Atividades para o ano letivo 2021/2022 

Objectivos: 

- Componente Lúdica do Apoio à Família 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Luísa Albuquerque 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto " A Maior Lição do Mundo" 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Mónica Correia 

Destinatários: 

JI1AA; 

Descrição: 

Desenvolver atividades que promovam a sustentabilidade do planeta Terra. 

Objectivos: 

- Sensibilizar as crianças para a importância do desenvolvimento sustentável no planeta Terra.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemorações no 1º Período 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

Dinamizadores: 

Telma Esteves 

Destinatários: 

5º C; 5º D; 

Descrição: 

O projeto de promoção da Educação para a Saúde irá comemorar o Dia Mundial do Não Fumador a 

17 de Novembro e o Dia Mundial do Voluntariado a 05 de Dezembro. 

Objectivos: 

- Comemorações de datas importantes para PES 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: telma esteves 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Atualização e divulgação do blogue/ Facebook da BE 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Gestão Recursos Tecnológicos 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Dinamizadores: 

Cibele Pereira, Rosa Correia e Susana Ferreira 

Destinatários: 

Comunidade Escolar; 

Descrição: 

Atualização e dinamização dos sítios web com divulgação de atividades, livros e disponibilização de 

recursos digitais e documentais. 

Objectivos: 

- Promover a comunicação com a comunidade através de produtos mediáticos. 

 

Observações: 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Apoio ao estudo das Aprendizagens Essenciais PLNM 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Línguas 

220 - Português e Inglês 

300 - Português 

Dinamizadores: 

Equipa BE em colaboração com os docentes de 

PLNM 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

A equipa da Biblioteca Escolar apoia os alunos de PLNM em momentos semanais de estudo 

autónomo e na realização de trabalhos curriculares. 

Objectivos: 

- Apoiar os docentes de PLNM na realização de atividades curriculares complementares 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Leituras PróSucesso (Oficinas de Teino da Leitura) 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Biblioteca 

Dinamizadores: 

Professora Bibliotecária 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 

Descrição: 

A BE disponibiliza Oficinas de Treino da Leitura semanais, com atividades sistemáticas para  

melhoramento e maior domínio desta competência, condição indispensável para obter sucesso em 

todas as áreas disciplinares. As oficinas destinam-se a alunos de 5º ano com grandes dificuldades na 

leitura e compreensão de textos, sob proposta do respetivo professor de Português. 

Objectivos: 

- Recuperar aprendizagens no âmbito da leitura e melhorar a capacidade leitora 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"Miúdos a Votos" 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Concurso 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Dinamizadores: 

Rosa Correia, Susana Ferreira e Emanuela 

Azevedo 

Destinatários: 

7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 8º B; 

8º F; 

Descrição: 

Iniciativa a promoção da leitura e o desenvolvimento de competências de Cidadania ativa. 

 Proporciona aos professores conhecerem os gostos de leitura dos seus alunos, para além da sala de 

aula e dos cânones ditados pelos programas escolares. 

 Proporciona o desenvolvimento de competências relacionadas com todo o processo eleitoral. 

Objectivos: 

- Promover o gosto pela leitura e desenvolver competências no âmbito da disciplina de Cidadania. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto Horta Pedagógica  + canteiro com flores "Futuro Verde - Horta Biológica" 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

UEE 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Professoras Educação Especial EB Moinhos do 

Restelo; Professoras 4ºA e 4ºB; Professora Apoio 

Educativo e Coordenadora Estabelecimento EB 

Moinhos do Restelo 

Destinatários: 

MR4A; MR4B; Professores; UEE; Autarquia; 

Comunidade Educativa; Alunos com NEE; Alunos 

1ºCiclo; Comunidade Escolar; Alunos com 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

No âmbito do tema da Educação Ambiental, na Escola dos Moinhos do Restelo pretendemos 

implementar um projeto intitulado "Futuro Verde - Horta Biológica" com a finalidade de melhorar a 

qualidade dos espaços verdes da escola e desenvolver nos alunos/comunidade escolar competências 

na Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 

 O nosso objetivo geral é sensibilizar e educar ambientalmente, consciencializando os alunos para o 

mote ?a vida depende do ambiente e o ambiente depende de cada um de nós?. 

Objectivos: 

- Sensibilizar e educar ambientalmente, consciencializando os alunos para o mote ?a vida depende 

do ambiente e o ambiente depende de cada um de nós?. 
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Observações: 

Os objetivos do nosso projeto são: 

 - Criar laços de afetividade com a natureza; 

 - Estimular a curiosidade dos alunos sobre o que os rodeia (Biodiversidade, Geodiversidade, 

Património construído e cultural, Património Imaterial); 

 - Identificar e catalogar plantas e animais; 

 - Estimular o desenvolvimento de todos os sentidos na observação do meio; 

 - Sensibilizar os alunos e comunidade escolar para a preservação do ambiente; 

 - Incentivar uma cidadania ativa; 

 - Estimular a criatividade e o desenvolvimento do sentido estético; 

 - Desenvolver a capacidade de observação, interpretação e de uma atitude crítica; 

 - Rentabilizar espaços escolares na perspetiva do desenvolvimento sustentável a partir de uma horta 

pedagógica; 

 - Promover hábitos para estilos de vida saudável. 

 Objetivos específicos: 

 - Dinamizar espaços estruturais bem como o contacto com a natureza, experimentando outras 

formas de ensino e de aprendizagem; 

 - Desenvolver o gosto pelas atividades agrícolas e de jardinagem; 

 -Desenvolver um papel facilitador na inclusão dos alunos; 

 -Promover hábitos e atitudes indispensáveis para a vida ativa e participativa; 

 - Desenvolver a destreza motora dos alunos 

 - Despertar o interesse dos alunos para o cultivo da horta, conhecimento do processo de 

germinação/plantação e crescimento das plantas. 

 - Dar a oportunidade aos alunos de cultivarem plantas que, posteriormente foram utilizadas no dia 

da culinária, na Unidade de Ensino Estruturado (UEE). 

 - Consciencializar os alunos para a importância de comer alimentos saudáveis e biológicos. 

 -Degustar um alimento semeado, cultivado e colhido pelos próprios alunos. 

 -Aumentar a autoestima e autoconfiança dos alunos; 

 - Observar e investigar o desenvolvimento das sementes e plantas; 

 - Fomentar a participação em projetos que valorizem a criatividade e originalidade; 

 - Incentivar o desenvolvimento do espírito cooperativo para o trabalho em equipa; 

 - Promover a socialização. 

 -Motivar os alunos para aprendizagem. 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Ancinho 

 Pás 

 Sachos 

 Mangueira 

 Regador 

 Enxada 

 Sacholas 

 Tesoura de 

 jardinagem 

 Arca para arrumos 

 de ferramentas 

 Carrinho de mão 

 Luvas 

 Terra/Substrato 

 Compostor 

 Sementes: 

 -Açafrão do prado 

 -Girassol 

 -Amor perfeito 

 -Brincos de 

 princesa 

 Plantas: 

 -Morangueiro 

 -Suculentas 

 -Loendro 

 -Physalis ou fisális 

 -Alfazema-Tomate 

 chucha 

 -Tomate cherry 

 -Feijão verde 

 -Ervilhas 

 -Coentros 

 -Salsa 

 -Alecrim 

 -Louro 

 -Orégãos 

 -Tomilho 

 -Mangericão 

 -Alface 

 -Bróculos 

 -Batata 

 -Cenoura 

 -Cebola 

 -Cougette 

 -Abóbora 

 -Favas 

 -Agrião 

 -Beterraba 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 



Página 121 de 1323 

Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Cinanima vai às escolas 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matiasd 

Destinatários: 

MR4B; 

Descrição: 

Explorar filmes de animação com o intuito de desenvolver  as expressão do sentimento da criança. 

Objectivos: 

- Desenvolver o interesse pelas artes. 

 

Observações: 

cinanima vai às escolas sessão A 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Biblioteca da escola. 

 Computador. 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 



Página 123 de 1323 

Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Cinanima vai às escolas 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matiasd 

Destinatários: 

MR4B; 

Descrição: 

Explorar filmes de animação com o intuito de desenvolver  as expressão do sentimento da criança. 

Objectivos: 

- Refletir sobre a importância da música dentro das histórias 

 

Observações: 

cinanima vai às escolas sessão A 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Biblioteca da escola. 

 Computador. 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Teatro "Maria Castanha" 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (30-12-2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matias/Maria Cadete 

Destinatários: 

MR4B; 

Descrição: 

Teatro desenvolvido pelos alunos da turma no âmbito da época do magusto. 

Objectivos: 

 

Observações: 

O teatro foi  elaborado segundo a versão dos alunos após terem assistido ao vídeo da história. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

vestuário 

 cenário 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Teatro "Maria Castanha" 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (30-12-2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matias/Maria Cadete 

Destinatários: 

MR4B; 

Descrição: 

Teatro desenvolvido pelos alunos da turma no âmbito da época do magusto. 

Objectivos: 

- Promover o interesse pelas tradições. 

 

Observações: 

O teatro foi  elaborado segundo a versão dos alunos após terem assistido ao vídeo da história. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

vestuário 

 cenário 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Teatro "Maria Castanha" 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matias/Maria Cadete 

Destinatários: 

MR4B; 

Descrição: 

Teatro desenvolvido pelos alunos da turma no âmbito da época do magusto. 

Objectivos: 

- Desenvolver a criatividade e o gosto pela leitura e escrita.  

 

Observações: 

O teatro foi  elaborado segundo a versão dos alunos após terem assistido ao vídeo da história. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

vestuário 

 cenário 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Celebração do ritual da castanha assada/Comemoração do Magusto 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

UEE 

Expressões 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Professoras: Educação Especial EB/JI Moinhos do 

Restelo 

Destinatários: 

Professores; UEE; Funcionários; Autarquia; 

Comunidade Educativa; Alunos com NEE; 

Comunidade Escolar; Alunos com medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

No enquadramento do PAA, Celebração do ritual da castanha assada/Comemoração do Magusto, 

propomos o desenvolvimento das seguintes atividades: 

 -Dia 9 e 10 de novembro 

 ? Construção de um cartaz alusivo ao dia de São Martinho para exposição do mesmo no painel de 

entrada da escola no dia 11. 

 -Dia 10 de novembro 

 ? Construção de mobiles de castanhas construídos pelos alunos e exposição dos mesmos nas salas 

do CAA. 

 -Dia 11 de novembro  

 ? Conto da lenda de São Martinho aos alunos que beneficiam de medidas de suporte à 

aprendizagem e inclusão e construção da mesma  

 no painel da escola. 

 ? Cantar canções alusivas ao dia de São Martinho. 

 ? Assistir à dramatização da história ?A Maria Castanha? 

 ? Participar no ritual da castanha assada 
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Objectivos: 

- Proporcionar um momento de partilha cultural com a comunidade educativa 

 

Observações: 

Objetivos:  

 -Sensibilizar as crianças para o valor das relações de solidariedade; 

 -Desenvolver a socialização e autonomia dos alunos. 

 -Promover o conhecimento da cultura e tradições; 

 -Promover a relação Professor/ Educador ? Aluno; 

 -Dar a conhecer a lenda de São Martinho com o recurso a imagens; 

 -Dar a conhecer a história da Maria Castanha através da respetiva dramatização; 

 -Proporcionar um momento de partilha cultural com a comunidade educativa; 

 -Promover um momento de diversão e entretenimento. 

 -Associar o magusto à estação do ano do Outono 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

-Papel cenário  

 -Tintas de água  

 -Pincéis  

 -Jornais  

 -Revistas  

 -Esponjas  

 -Tesouras  

 -Lãs de cores variadas  

 -Cola  

 -Furador  

 -Agrafador  

 -Marcadores  

 -Lápis de cor/Lápis de cera 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemoração do Dia de S. Martinho 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (30-12-2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professores 

Destinatários: 

JIBR1; JIBR2; JIBR3; BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; 

BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

Descrição: 

Para comemorar o Dia de S. Martinho, os alunos desfrutarão de castanhas assadas, por um assador 

profissional, possibilitando aos alunos um momento de confraternização. 

Objectivos: 

- Promover o convívio entre alunos e celebrar tradições e costumes. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Helena Martins 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 750.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Celebração do Halloween 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Aprovada (3-01-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

CAF 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes e monitores da CAF 

Destinatários: 

JIBR1; JIBR2; JIBR3; BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; 

BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

Descrição: 

Para comemorar esta data, os alunos vieram vestidos de acordo com a festividade e elaboraram 

trabalhos plásticos alusivos ao tema. 

Objectivos: 

- Promover o convívio entre alunos e dialogar sobre as diferentes tradições no mundo. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Helena Martins 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Olimpíadas da Matemática 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Concurso 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

Matemática e Ciências Experimentais 

230 - Matemática e Ciências Naturais 

Dinamizadores: 

Ana Gaspar 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 

Descrição: 

os alunos participarão num concurso realizado a nível nacional, com várias etapas. 

Objectivos: 

- Promover nos alunos o gosto pela Matemática, desenvolvendo o seu pensamento Matemático 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Ana Gaspar 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Programa Municipal Secundário para todos - Ações Ciência Viva 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Técnicos do Pavilhão do Conhecimento 

Destinatários: 

BR4A; 

Descrição: 

- Dinamização de atividades experimentais em sala de aula, por técnicos do Pavilhão do 

conhecimento. 

Objectivos: 

- - Estimular a curiosidade e o gosto pelas ciências. - Permitir que os alunos adquiram e aprofundem 

conhecimentos científicos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Isabel Reis 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Programa Municipal Secundário para todos - Ações Ciência Viva 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Técnicos do Pavilhão do Conhecimento 

Destinatários: 

BR4B; 

Descrição: 

Dinamização de atividades experimentais em sala de aula, por técnicos do Pavilhão do 

Conhecimento. 

Objectivos: 

- Estimular a curiosidade e o gosto pelas ciências. Permitir que os alunos adquiram e aprofundem os 

conhecimentos científicos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Susana Trabulo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Programa Municipal Secundário para Todos - Ações Ciência Viva 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Técnicos do Pavilhão do Conhecimento 

Destinatários: 

BR4C; 

Descrição: 

Dinamização de atividades experimentais em sala de aula, por técnicos do Pavilhão do 

Conhecimento. 

Objectivos: 

- Estimular a curiosidade e o gosto pelas ciências; Permitir que os alunos adquiram e aprofundem 

conhecimentos científicos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: celia carvalho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Gosto pela leitura 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Titular de turma do 4.º B 

Destinatários: 

BR4B; 

Descrição: 

Semanalmente, às sextas-feiras, durante cerca de 45 minutos, os alunos fazem leitura silenciosa de 

um livro à escolha, de casa ou da escola/biblioteca, com música ambiente. 

Objectivos: 

- Desenvolver o gosto pela leitura autónoma, enriquecendo a literacia dos alunos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Susana Trabulo 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Gosto pela leitura 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora titular do 4.ºA 

Destinatários: 

BR4A; 

Descrição: 

Semanalmente, durante cerca de 45 minutos, às sextas-feiras, os alunos fazem uma leitura 

autónoma, de uma livro à escolha trazido de casa ou da sala de aula, com música ambiente. 

Objectivos: 

- Desenvolver o gosto pela leitura, com o intuito de enriquecer a literacia dos alunos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isabel Reis 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Coordenação de estabelecimento 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Reunião de Coordenação 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

AEC 

CAF 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Emília Coelho 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; MR1A; MR1B; 

MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; 

MR4B; 

Descrição: 

Reuniões de estabelecimento com todos os docentes da escola, AEC, AAAF e CAF 

    

  

    Reuniões de avaliação/finais de período 

Objectivos: 

- Promover o bom funcionamento da escola. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Emlia Coelho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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CINANIMA VAI À Escola 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Biblioteca 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Emília Coelho 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; MR1A; MR1B; 

MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; 

MR4B; 

Descrição: 

Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho que decorre de 8 a 14 de  

  novembro. 

      Filmes de curta-metragem. 

Objectivos: 

- Incentivar o gosto pelas artes. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Computador. internet e videoprojector. 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Emlia Coelho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemoração do Dia de São Martinho 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes, Assistentes Operacionais, alunos. 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; MR1A; MR1B; 

MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; 

MR4B; 

Descrição: 

Comemoração do Dia de São Martinho: 

   - Trabalhos de Expressão Plástica 

   - Teatrinho 

   - Canções 

   - Magusto 

Objectivos: 

- Manter a tradição/lenda de São Martinho 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

Proponente: Emlia Coelho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 159 de 1323 

 

Projeto Saramago - "A maior Flor do Mundo" 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Mónica Correia 

Destinatários: 

JI1AA; 

Descrição: 

Abordagem à  escrita com as palavras: Flor, Saramago, Menino. 

 Animação do Livro: "A Maior Flor do Mundo" de José Saramago. 

 Atividade de expressão plástica coletiva: realização de uma Flor com material reciclável. 

Objectivos: 

- Sensibilizar para as Comemorações do Centenário do autor José Saramago e promover 

culturalmente o gosto pela literatura portuguesa. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 161 de 1323 

 

Planificação/calendarização das reuniões do Departamento de Educação Pré Escolar 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Reunião de Coordenação 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadores de Infância 

Destinatários: 

JI1AA; JICAS1; JICAS2; JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; JIBR1; JIBR2; JIBR3; 

Descrição: 

Planificação/calendarização das reuniões ordinárias de acordo com as competências do 

Departamento de Educação Pré Escolar 

Objectivos: 

-  Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos dominios de aplicação de 

estratégias e avaliação.Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto.. - - Contribuir 

para a dinamização da escola, através do desenvolvimento de relações interpessoais entre os vários 

docentes. 

 

Observações: 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Exposição de trabalhos de Desenho A 12º ano 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Expressões 

600 - Artes Visuais 

Dinamizadores: 

Professora Emília Ramos Silva 

Destinatários: 

12º I; 

Descrição: 

Exposição de trabalhos realizados pelos alunos do 12º Ano Turma I na disciplina de Desenho A 

Objectivos: 

- Divulgar na comunidade escolar o trabalho realizado pelos alunos na disciplina de Desenho A 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 



Página 165 de 1323 

Proponente: Emlia R. Silva 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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NPNP (No Plastic, No Pollution 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Proposta 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

Cidadania  e Desenvolvimento 

Dinamizadores: 

Cláudia Amaral 

Destinatários: 

9º C; Comunidade Escolar; 

Descrição: 

No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, desenvolvimento do projeto NPNP (No 

Plastic, No Pollution), cuja principal finalidade é promover o fim da utilização de garrafas de água de 

plástico da escola. 

  

 Propõe-se eliminar a utilização de garrafas de plástico na escola, o que implica que existam 

alternativas para o consumo de água através da disponibilização de distribuidores/ bebedouros de 

água e garrafas reutilizáveis, o que terá custos em equipamentos e na sua instalação. 

Objectivos: 

- Promover hábitos sustentáveis 
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Observações: 

- A turma apresentou o projecto à Direcção para obter autorização para o seu desenvolvimento, a 

qual foi concedida; 

 - a direcção criou um email institucional para a turma de modo a agilizar os contactos que venham a 

ser necessário no âmbito do projecto; o email é gerido pela delegada de turma, Joana Castilho, com 

supervisão da professora de CD; 

  - ao longo do período, os alunos desenvolverão todas as tarefas necessárias ao avanço do projecto: 

levantamento de dados sobre o consumo de garrafas de água de plástico na escola e sobre a 

separação de lixo, elaboração de ofícios para diversas entidades a solicitar autorizações e apoios, 

criação de textos para spots de promoção do NPNP junto da comunidade educativa, gravação de  

spots, montagem de uma apresentação vídeo para sensibilizar e mobilizar a comunidade educativa, 

elaboração de cartazes digitais, calendarização da apresentação do NPNP às restantes turmas da 

Escola. Para obter financiamento: contacto com diversas empresas e entidades, candidatura ao 

concurso "Escolas com Voz", organização de uma venda de géneros alimentares na escola. 

              - Foi contactada a EPAL e a Associação de Pais para averiguar sobre a possibilidade de 

integrarem o projecto. Pretende-se que a EPAL coloque distribuidores de água na escola e, 

eventualmente, ofereça alguma garrafas reutilizáveis; da Associação de Pais pretende-se colaboração 

para efectuar contactos e conseguir patrocínios/ financiamentos; 

            - Durante a interrupção lectiva será solicitado o apoio/ patrocínio de várias empresas. 

            - Consoante a adesão e os custos envolvidos, pretende-se avançar com o NPNP na sua 

totalidade ou transformá-lo, em último caso, numa campanha de sensibilização para redução do 

consumo de garrafas de água de plástico. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

Proponente: Cludia Amaral 

Equipa: 
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Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 300.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 300.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 500.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 100.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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PES - Saúde 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

Cidadania  e Desenvolvimento 

Dinamizadores: 

Telma Esteves 

Destinatários: 

5º C; 5º D; 

Descrição: 

Trabalho ao longo do ano letivo, o tema saúde, em Cidadania. 

 Inicialmente serão recolhidas receitas saudáveis, tendo em atenção o dia Mundial da Alimentação e 

posteriormente recolha de receitas de várias épocas históricas a estudar ao longo do ano letivo: 

romanos, muçulmanos, idade média, descobrimentos etc. 

Objectivos: 

- Promover o tema da Saúde 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: telma esteves 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Celebrações 1 e 8 de Dezembro 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

Dinamizadores: 

Telma Esteves 

Destinatários: 

5º C; 6º F; 

Descrição: 

Na Disciplina de HGP, no âmbito da aticidade "A Comemorar também se aprende" os alunos 

realizaram e apresentaram à turma, trabalhos alusivos à Restauração da Independência, 1 de 

Dezembro e o dia da Imaculada Conceição, celebrado no dia 8 de dezembro e neste último vai 

coincidir com os conteúdos a ser abordados nessa altura. 

Objectivos: 

- "A comemorar também se aprende" 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: telma esteves 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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10 minutos a ler 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Biblioteca 

Ciências Sociais e Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

Dinamizadores: 

Telma Esteves 

Destinatários: 

5º C; 6º F; 

Descrição: 

Atividade dinamizada pela biblioteca da Escola "Dez minutos a Ler" com a leitura de um livro à escola 

do aluno na sala de aula. 

Objectivos: 

- Promover a leitura  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: telma esteves 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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COZINHA EXPERIMENTAL 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

UEE 

Expressões 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Eulália Gaspar Vilariça, Cristina Brito, Cíntia 

Chong, Teresa Frazão 

Destinatários: 

UEE; Alunos com NEE; Alunos com medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Cozinha Experimental - A proposta desta atividade surge com o objetivo de apresentar alternativas 

de atividades funcionais a alunos com medidas de suporte à aprendizagem e inclusão. Esta atividade 

realiza-se uma vez por semana e serve para capacitar os alunos a realizar refeições simples, utilizar 

os eletrodomésticos existentes numa cozinha e assim promover a autonomia e independência. Os 

alunos têm de planear, seguir indicações, pesar, ler e concretizar. São trabalhadas várias 

competências: - Leitura, -Escrita, - Matemática (pesagens, contagens), - Estudo do Meio 

(alimentação). 

  Os alunos nesta atividade também vão usar os alimentos colhidos na horta para confecionarem 

saladas, sopas, sumos, entre outras. 

Objectivos: 

- Promover a autonomia e Independência dos alunos.  

 

Observações: 

A Atividade - Cozinha Experimental . foi proposta pelas docentes de Educação Especial 

 - Eulália Gaspar Vilariça, Cristina Brito, Cíntia Chong e Teresa Frazão. 



Página 176 de 1323 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: eulalia vilarica 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 1.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 1.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 1.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 1.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 179 de 1323 

 

Tributo ao escritor José Saramago 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Efeméride 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Zilda 

Destinatários: 

JIB1; 

Descrição: 

Houve uma conversa de grande grupo, onde a educadora explicou e mostrou quem era José 

Saramago. Posteriormente, as crianças visionaram o filme. Quando terminou, pediram para ver 

novamente. Conversámos sobre vários aspetos do filme e de seguida, cada criança desenhou a parte 

do filme que mais gostou de ver. 

Objectivos: 

- Dar a conhecer ás crianças, o escritor José Saramago e a sua obra: "A flor mais pequena do mundo". 

 

Observações: 

De um modo geral, todas as crianças perceberam o filme e apontaram determinados aspetos 

fundamentais que demonstraram o bom entendimento e a mensagem que o filme passa. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 



Página 180 de 1323 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Desporto escolar - Voleibol Iniciadas e Juvenis Feminino 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Expressões 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

António Godinho 

Destinatários: 

8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 

9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 10º A; 10º 

B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 10º 

I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º B ; 11º C; 11º D ; 11º 

E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º I; 11º J ; 11º L ; 12º A; 

12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E ; 12º F ; 12º G ; 12º H 

; 12º I; 12º J; Coordenação/equipa do Desporto 

Escolar; 

Descrição: 

Equipa de voleibol de Iniciadas e Juvenis Feminino que cumprirão um calendário competitivo 

definido pelo Desporto escolar. 

Objectivos: 

- Promover a atividade física junto dos alunos e o convívio/partilha entre escolas. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

Proponente: Patrcia Nunes Vaz Jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Desporto escolar - desporto adaptado - Natação 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Diretor de Turma 

Expressões 

260 - Educação Física 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Mariana Espiga 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; Coordenação/equipa 

do Desporto Escolar; 

Descrição: 

Núcleo de desporto escolar de natação para alunos com necessidades educativas especiais, cumprirá 

o calendário possível. 

Objectivos: 

- Promover a atividade física junto dos alunos e estimular os alunos a desenvolvrem competências. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Patrcia Nunes Vaz Jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reuniões de Coordenadores de Grupo 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Expressões 

240 - Educação Visual e Tecnológica 

250 - Educação Musical 

260 - Educação Física 

600 - Artes Visuais 

620 - Educação Física 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Patrícia Jorge 

Destinatários: 

Professores; 

Descrição: 

Reunião entre os coordenadores do grupo do departamento de expressões realizada uma vez por 

período ou mais em caso de necessidade. 

Objectivos: 

- Definir, analisar, organizar e planear as atividades e tarefas dos departamento. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Patrcia Nunes Vaz Jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reuniões de Grupo 1º período 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Expressões 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Grupo de EF 

Destinatários: 

Professores; 

Descrição: 

Reunião ordinária de grupo de recrutamento 

Objectivos: 

- Definir e Calendarizar as atividades do grupo de recrutamento de Educação Física. Organizar as 

atividades para este período. Planificar e definir estratégias de implementação dos conteúdos 

programáticos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Patrcia Nunes Vaz Jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Desporto escolar - Voleibol PV INFB Feminino 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

Direção do Agrupamento 

Expressões 

260 - Educação Física 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Eva Cipriano 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; Coordenação/equipa do 

Desporto Escolar; 

Descrição: 

Núcleo de Voleibol de Infantis B  que cumprirá o calendário competitivo estipulado pela Desporto 

escolar. 

Objectivos: 

- Promover a prática de atividade física extra-curricular - Promover o contacto entre escolas. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Patrcia Nunes Vaz Jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Desporto escolar - Ténis de mesa PV 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

Direção do Agrupamento 

Expressões 

260 - Educação Física 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

David Ferreira 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; Coordenação/equipa do 

Desporto Escolar; 

Descrição: 

Núcleo de desporto que cumprirá um calendário estipulado pelo Desporto escolar 

Objectivos: 

- Promover a prática de atividade física extra-curricular - Promover o contacto entre escolas. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Patrcia Nunes Vaz Jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Desporto Escolar - Futsal Infantis B Masculinos PV 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

Direção do Agrupamento 

Expressões 

260 - Educação Física 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

David Ferreira 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; Coordenação/equipa do 

Desporto Escolar; 

Descrição: 

Núcleo de Infantis B de Futsal que cumprirão o calendário competitivo determinado pelo Desporto 

Escolar 

Objectivos: 

- Promover a prática de atividade física extra-curricular - Promover o contacto entre escolas. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Patrcia Nunes Vaz Jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Ciência Viva 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Sílvia Martinho 

Destinatários: 

BR2A; Alunos 1ºCiclo; 

Descrição: 

De 3 em 3 semanas, com datas já agendadas, um grupo de monitores da Ciência Viva desloca-se à 

turma para apresentar 9 sessões, com temáticas diferentes, focando diversas áreas da ciência. 

Objectivos: 

- Promover o contacto com diferentes realidades experimentais. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Slvia Martinho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 197 de 1323 

 

Desporto escolar - Futsal JUV Masculino ESR 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

Direção do Agrupamento 

Expressões 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Sandra Costa 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; Coordenação/equipa do 

Desporto Escolar; 

Descrição: 

Núcleo de Juvenis Masculinos de Futsal que cumprirão um calendário competitivo determinado pelo 

Desporto escolar. 

Objectivos: 

- Promover a prática de atividade física extra-curricular - Promover o contacto entre escolas. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Patrcia Nunes Vaz Jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Desporto escolar - Badminton PV 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

Direção do Agrupamento 

Expressões 

260 - Educação Física 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Susana Vale 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; Coordenação/equipa do 

Desporto Escolar; 

Descrição: 

Núcleo de desporto escolar feminino e masculino que cumprirá um calendário estipulado pelo 

Desporto escolar 

Objectivos: 

- Promover a prática de atividade física extra-curricular - Promover o contacto entre escolas. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Patrcia Nunes Vaz Jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Desporto escolar - Tiro com Arco PV 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

Direção do Agrupamento 

Expressões 

260 - Educação Física 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Susana Vale 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; Coordenação/equipa do 

Desporto Escolar; 

Descrição: 

Núcleo de desporto escolar feminino e masculino que cumprirá um calendário estipulado pelo 

Desporto escolar 

Objectivos: 

- Promover a prática de atividade física extra-curricular - Promover o contacto entre escolas. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Patrcia Nunes Vaz Jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Desporto escolar - Voleibol JUV Masculino ESR 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Coordenação de DT 

Coordenação de Estabelecimento 

Expressões 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Henrique Saúde 

Destinatários: 

9º A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 10º 

A; 10º B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º 

H ; 10º I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º B ; 11º C; 11º 

D ; 11º E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º I; 11º J ; 11º L 

; 12º A; 12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E ; 12º F ; 12º G 

; 12º H ; 12º I; 12º J; Coordenação/equipa do 

Desporto Escolar; 

Descrição: 

Núcleo de Voleibol que cumprirá o calendário competitivo estipulado pela Desporto escolar. 

Objectivos: 

- Promover a prática de atividade física extra-curricular - Promover o contacto entre escolas. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Patrcia Nunes Vaz Jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Escola Virtual em contexto de ensino-aprendizagem 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Línguas 

320 - Francês 

Dinamizadores: 

Emanuela Azevedo 

Destinatários: 

Professores; 

Descrição: 

Apresentação da plataforma Escola Virtual, exploração dos e-manuais e dos conteúdos multimédia. 

 Exploração e criação de recursos educativos digitais.  

 Ferramentas de avaliação e interação com os alunos. 

 Monitorização, avaliação e consulta de relatórios de desempenho dos alunos. 

Objectivos: 

- Desenvolver competências  para explorar os e-manuais, os recursos educativos digitais, as 

ferramentas de acompanhamento e monitorização das aprendizagens disponibilizadas na plataforma 

Escola Virtual. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Emanuela Azevedo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Noël 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Biblioteca 

Línguas 

320 - Francês 

Dinamizadores: 

Ana Gonçalves 

Destinatários: 

7º D; 

Descrição: 

Elaboração de mensagens natalícias em língua francesa.  

 Exposição de postais de Natal. 

 Decoração da "Árvore dos desejos" da Biblioteca com mensagens em língua francesa. 

Objectivos: 

- Conhecer a cultura  francesa e desenvolver a comunicação.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 



Página 208 de 1323 

Proponente: Emanuela Azevedo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia do Pijama 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-02-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Elsa Cristina Capela 

Destinatários: 

JIB3; 

Descrição: 

"Comemoração do Dia do Pijama" 

 Exploração de  várias atividades nesta semana: 

 Reflexão sobre o tema das crianças que não têm família. 

 Leitura de história sobre o tema. 

 Elaboração do pijama para colocar no estendal à porta da escola. 

 Levar uma casa/mealheiro para casa para contribuir para esta causa. 

 Vir de pijama vestido para o JI. 

Objectivos: 

- Sensibilizar para a solidariedade 

 

Observações: 

As crianças envolveram-se e participaram com muito entusiasmo em todas as atividades, assim como 

todas vieram de pijama, no dia combinado. As famílias também se envolveram e participaram 

contribuindo com algum valor para esta causa. 

 Toda a comunidade educativa teve conhecimento desta ação e todos deram o seu contributo. . 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Exposição Retrospetiva do 9ºH 20/21 - "À Aventura do que Comemos ou a Descoberta dos 

Alimentos" 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Conselho de Turma 

Diretor de Turma 

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

Expressões 

600 - Artes Visuais 

Cidadania  e Desenvolvimento 

Dinamizadores: 

Todo o Conselho de Turma do 9ºH com 

coordenação de EV 

Destinatários: 

8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 

9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 10º A; 10º 

B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 10º 

I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º B ; 11º C; 11º D ; 11º 

E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º I; 11º J ; 11º L ; 12º A; 

12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E ; 12º F ; 12º G ; 12º H 

; 12º I; 12º J; Professores; Funcionários; Enc. 

Educação; Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Exposição retrospetiva do projeto interdisciplinar desenvolvido pela turma do 9ºH durante o 2ºP (em 

confinamento e presencial) e início do 3ºP de 2020-21, no âmbito da Flexibilidade Curricular (onde a 

maioria das disciplinas curriculares participaram), Cidadania e Desenvolvimento e o PES, com 

coordenação gráfica de Ed. Visual.  

 Os alunos gostaram do tema e para alguns, o desafio foi também uma descoberta do seu potencial 

individual. 

Objectivos: 

- No contexto do Design Gráfico, desenvolver um prospeto desdobrável, com informações breves e 

específicas, sobre o alimento, no âmbito de cada disciplina 

 

Observações: 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: M Cristina Isabel Carinhas Reis Fernandes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Preparação das reuniões de Avaliação 2º, 3º ciclos e secundário 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Aprovada (28-12-2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Coordenação de DT 

Coordenação de Estabelecimento 

Direção do Agrupamento 

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

Direção 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Direção - Manuela Alves/Sandra Costa 

Destinatários: 

Professores; Diretores de Turma do Ensino 

Secundário; Diretores de Turma do 3º Ciclo - ESR; 

Diretores de Turma do 3º Ciclo - PV; Diretores de 

Turma do 2º Ciclo - PV; Coordenadores dos 

Serviços Técnico-Pedagógicos SPO - EE - GAA GD; 

Serviços Técnico - Pedagógicos (Educação 

especial)); 

Descrição: 

Reuniões de equipa que visam a definição de procedimentos e prazos comuns e elaboração de 

documentos pedagógicos e/ou de avaliação; 

 Articulação com os Coordenadores de DT de ambas as escolas e com o coordenador de 

estabelecimento da Escola Paula Vicente; 

 Articulação com a equipa de educação especial (no que respeita aos documentos a analisar e à 

avaliação de alunos com NEE). 

Objectivos: 

- Articular com os coordenadores de DT, Coordenadora do SPO e Coordenadora da Ed. Especial os 

procedimentos para as reuniões intercalares e de avaliação; - Colaborar na elaboração da 

documentação para as reuniões intercalares e de avaliação do 2º, 3º ciclo e secundário, a realizar ao 

longo do ano letivo.  
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Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Programa Municipal Secundário para todos - Ações Ciência Viva 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Técnicos do Pavilhão do Conhecimento 

Destinatários: 

MS4A; 

Descrição: 

Atividades experimentais em sala de aula. 

Objectivos: 

- - Estimular o gosto pelas ciências experimentais. - Permitir que os alunos adquiram e aprofundem 

conhecimentos científicos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: cristina veiga 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reunião de Coordenação da Direção com a Coordenação do Estabelecimento da EB23 de Paula 

Vicente 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Reunião de Coordenação 

 

Estado: Aprovada (29-12-2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

Direção do Agrupamento 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção do Agrupamento - Sandra Costa 

Destinatários: 

Coordenadores de Escola ; 

Descrição: 

Reunião semanal com o Coordenador de Estabelecimento e com as duas assessoras, tendo em vista a 

articulação da Direção do Agrupamento com a Coordenação da Escola. 

Objectivos: 

- Promover uma forte articulação entre os vários orgãos de gestão do agrupamento. Desenvolver e 

transmitir uma visão e propor uma missão para o agrupamento. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Aprovada (29-12-2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 
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Proponentes:  

Coordenação de DT 

Direção do Agrupamento 

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

Direção 

910 - Educação Especial 

999 - Psicologia 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção - Sandra Costa e restante Equipa 

Multidisciplinar 

Destinatários: 

JI1AA; JICAS1; JICAS2; JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; JIBR1; JIBR2; JIBR3; 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; AA1/ 2; AA3; AA4; 

BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; 

BR4A; BR4B; BR4C; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

MR1A; MR1B; MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; 

MR3B; MR4A; MR4B; MR4C; MS1; MS2; MS3A; 

MS4A; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º 

H; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º 

A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 10º A; 

10º B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 

10º I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º B ; 11º C; 11º D ; 

11º E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º I; 11º J ; 11º L ; 

12º A; 12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E ; 12º F ; 12º G ; 

12º H ; 12º I; 12º J; Professores; UEE; Enc. 

Educação; Diretores de Turma do Ensino 

Secundário; Diretores de Turma do 3º Ciclo - ESR; 

Diretores de Turma do 3º Ciclo - PV; Diretores de 

Turma do 2º Ciclo - PV; Titulares de Turma do  1º 

Ciclo ; Titulares de Turma do Ensino Pré-Escolar; 

Serviços Técnico - Pedagógicos (Educação 

especial)); Alunos com medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Continuação da Implementação do Dec. Lei 54/2018 de 6 de julho.  

 A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva tem a competência de sensibilizar a 

comunidade educativa para a educação inclusiva, propor as medidas de suporte à aprendizagem a 

mobilizar, monotorizar a aplicação das medidas, prestar aconselhamento aos docentes, elaborar os 

RTP´s e se aplicável os PEI´s e acompanhar o Centro de Apoio à Aprendizagem. 
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Objectivos: 

- Definir os suportes que cada aluno necessita para adquirir as aprendizagens essenciais e as 

competências previstas no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Garantir uma 

diversidade de estratégias e de medidas que conduzam à promoção do sucesso escolar de todos os 

alunos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Implementação de Tutorias ESR e P.V. 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Aprovada (29-12-2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Conselho de Turma 

Coordenação de DT 

Direção do Agrupamento 

Diretor de Turma 

Encarregados de Educação 

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

Direção 

910 - Educação Especial 

999 - Psicologia 

Dinamizadores: 

Direção - Manuela Alves/Sandra Costa 

Destinatários: 

Alunos ESR; Coordenadores de Escola ; Diretores 

de Turma do Ensino Secundário; Diretores de 

Turma do 3º Ciclo - ESR; Diretores de Turma do 

3º Ciclo - PV; Diretores de Turma do 2º Ciclo - PV; 

Serviços Técnico - Pedagógicos (SPO); Serviços 

Técnico - Pedagógicos (Educação especial)); 

Coordenador dos DT Secundário; Coordenador 

dos DT 3ºCiclo ESR; Coordenador dos DT 3º Ciclo 

PV; Coordenador dos DT 2º Ciclo; Alunos PV; 

Descrição: 

Articulação com as Coordenadores das Tutorias, Diretores de Turma, Conselhos de Turma, SPO e Ed. 

Especial no sentido de identificar os alunos que podem beneficiar da implementação desta estratégia 

pedagógica; 

 Gestão e distribuição dos recursos humanos com o perfil adequado de forma a assegurar que todos 

os casos identificados são alvo desta medida. 
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Objectivos: 

- Acompanhar/Orientar o estudo de alunos com historial de retenções repetidas, alunos 

considerados em risco de retenção ou outros que os conselhos de turma consideram que devem 

beneficiar deste apoio. Ensinar metodologias de trabalho/estudo que promovam a autonomia e o 

sucesso escolar. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Plataformas - Diferentes entidades 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Aprovada (3-01-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

1-06-2022 

Proponentes:  

UEE 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Ciências Sociais e Humanas 

Direção 

Expressões 

Línguas 

Matemática e Ciências Experimentais 

Pré-Escolar 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção do Agrupamento 

Destinatários: 

JI1AA; JICAS1; JICAS2; JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; JIBR1; JIBR2; JIBR3; 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; AA1/ 2; AA3; AA4; 

BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; 

BR4A; BR4B; BR4C; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

MR1A; MR1B; MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; 

MR3B; MR4A; MR4B; MR4C; MS1; MS2; MS3A; 

MS4A; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º 

H; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º 

A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 10º A; 

10º B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 

10º I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º B ; 11º C; 11º D ; 

11º E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º I; 11º J ; 11º L ; 

12º A; 12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E ; 12º F ; 12º G ; 

12º H ; 12º I; 12º J; Professores; UEE; 

Funcionários; Serviços Técnico - Pedagógicos 

(SPO); Serviços Técnico - Pedagógicos (Educação 

especial)); Serviços Administrativos; 
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Descrição: 

Preenchimento de plataformas: 

  - ASE; 

  - AEC; 

  - Manuais escolares; 

  - SIGO; 

  - Exames; 

  - Rede escolar; 

  - Docentes; 

  - Não docentes; 

  - Plano de Vacinação; 

  - Plano de Testagem. 

Objectivos: 

- Divulgar e manter atualizadas  as informações de que a tutela necessita  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

Proponente: Paula Shirley 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Campanha "Cabazes de Natal" 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Voluntariado 

 

Estado: Aprovada (29-12-2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Voluntariado 

Direção 

290 - Educação Moral e Religiosa Católica 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção, Prof. Maria Fátima Franco e Prof. Ana 

Cristina Cruz 

Destinatários: 

Funcionários; Enc. Educação; Alunos ESR; 

Diretores de Turma do Ensino Secundário; 

Diretores de Turma do 3º Ciclo - ESR; Diretores 

de Turma do 3º Ciclo - PV; Titulares de Turma do  

1º Ciclo ; Titulares de Turma do Ensino Pré-

Escolar; Alunos PV; Alunos 1ºCiclo; Alunos Pré-

Escolar; 

Descrição: 

Esta atividade pretende dinamizar uma missão de solidariedade, envolvendo a comunidade 

educativa, os encarregados de educação e outros parceiros externos, precisamente  na recolha e na 

distribuição de bens alimentares, a favor das famílias mais desfavorecidas do nosso agrupamento. 
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Objectivos: 

- 1- Incutir nos alunos atitudes de solidariedade, fraternidade e de compaixão para com as pessoas 

mais carenciadas; 2- Suscitar nos alunos espírito de unidade e de serviço comunitário, 

responsabilizando-os na angariação e na partilha de bens a favor das famílias mais desfavorecidas da 

comunidade escolar. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Amigo secreto 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

CAF 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

monitores da AAAF/CAF 

Destinatários: 

Alunos 1ºCiclo; 

Descrição: 

Troca de presentes entre os alunos do 1º ciclo inscritos na CAF. 

Objectivos: 

- Promover competências sociais e emocionais. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Helena Martins 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Organização e acompanhamento do processo eleitoral para a AE 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Aprovada (1-01-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção/ Manuela Alves 

Destinatários: 

Alunos ESR; 

Descrição: 

Definição e divulgação dos documentos e procedimentos para a constituição das listas, ato eleitoral e 

tomada de posse; Atendimento de alunos;  

 Reunião com os elementos das listas concorrentes para preparação da campanha eleitoral; 

Acompanhamento das atividades realizadas no período de campanha; 

 Reunião de tomada de posse da lista vencedora. 

Objectivos: 

- Formar os alunos para a consciencialização e exercício da cidadania. Fomentar a participação e a 

tomada de decisão dos alunos dentro da comunidade escolar.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Coordenação e acompanhamento das aulas de PLNM nas escolas do Agrupamento 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Gestão de Recursos Humanos 

 

Estado: Aprovada (1-01-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção 

Destinatários: 

Alunos ESR; Alunos PV; 

Descrição: 

Atribuição de aulas de diferentes níveis de proficiência linguística a alunos estrangeiros, individuais 

ou em pequenos grupos homogéneos, de forma a proporcionar o seu desenvolvimento, integração 

social, cultural e incentivar o seu sucesso escolar, já que estes se encontram intrinsecamente ligados 

ao domínio da língua portuguesa, sendo esta o factor essencial da sua integração. Atribuição de 

apoios individuais ou em pequeno grupo a esses alunos. 

Objectivos: 

- 1. Flexibilizar as práticas de ensino, adequando-as às necessidades dos alunos e mobilizando os seus 

conhecimentos linguísticos e outros, de modo a facilitar o acesso ao currículo comum. 2. Criar 

condições de acolhimento e acompanhamento no processo de aprendizagem. Estas condições e 

estruturas deverão assegurar a integração de todos os alunos e o acesso ao currículo de forma 

faseada para os alunos cujas necessidades de aprendizagem os situam na fase de iniciação à língua. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Cinoterapia para as Unidades de Apoio Especializado (UAE) da Escola Moinhos do Restelo e Escola 

Paula Vicente 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Aprovada (3-01-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Expressões 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

GNR Queluz e professoras da UAE Eulália Vilariça 

e Cristina Brito 

Destinatários: 

UEE; 

Descrição: 

Atividade decorrente de um projeto enviado por mim para a GNR - Escola de Queluz e que foi aceite, 

para realização de terapias com cães - CINOTERAPIA para os alunos de ambas as Unidades de Apoio 

Especializado do Agrupamento.  

 A atividade será semanal e acontece dentro das escolas em questão (Escola Moinhos do Restelo e 

Escola Paula Vicente), sendo as sessões individuais e tendo a duração de 15 a 20 minutos, 

sensivelmente. 

Objectivos: 

- Promover um desenvolvimento integral das crianças ao nível sensorial e das motricidades fina e 

grossa.. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Para esta atividade, e conforme foi descrito no protocolo da atividade, pressupõe-se a necessidade 

de reforços positivos alimentares para os cães, tais como biscoitos de cão. De resto, toda a atividade 

é inteiramente gratuita. 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: eulalia vilarica 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 20.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 0.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visionamento do filme "A Lista de Shindler" 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

400 - História 

Dinamizadores: 

Cláudia Amaral 

Destinatários: 

12º H ; 

Descrição: 

Visionamento e análise do filme "A Lista de Shindler". 

Objectivos: 

- Analisar um filme histórico 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Cludia Amaral 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Plano de Atividades do Conselho Pedagógico 2021/2022 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Aprovada (3-01-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Conselho Pedagógico 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

membros do Conselho Pedagógico 

Destinatários: 

Órgãos de Gestão e Administração - Conselho 

Geral; 

Descrição: 

Planificação das reuniões ordinárias de acordo com as competências do Órgão 

Objectivos: 

- Desenvolver as competencias do Òrgão 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Festa de Natal 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Efeméride 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 29-09-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Expressões 

250 - Educação Musical 

Dinamizadores: 

Professores de Ed. Musical 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 

Descrição: 

Participação na Festa de Natal com cânticos alusivos à época. 

Objectivos: 

- Dinamizar e conviver na festa de Natal 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isabel Leal da Costa 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Corta Mato Escolar 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Voluntariado 

Expressões 

260 - Educação Física 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Profs. Ed. Física 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; Professores; Funcionários; 

Descrição: 

O Corta-Mato Escolar é uma das provas desportivas do PAA organizada pelo Grupo de Ed. Física da 

Escola Paula Vicente. 

Objectivos: 

- Os objetivos específicos são particularmente dirigidos para a promoção da saúde, da prática 

desportiva, prevenir fatores de risco, orientando os alunos para a aquisição de hábitos saudáveis e 

aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas. Relativamente à área das Competências Sociais, saber 

vencer e aceitar a derrota. 

 

Observações: 

Os OBJETIVOS específicos são particularmente dirigidos para a promoção da saúde, da prática 

desportiva, prevenir fatores de risco, orientando os alunos para a aquisição de hábitos saudáveis e 

aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas. 

 Relativamente à área das Competências Sociais, saber vencer e aceitar a derrota. 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Fita Balisadora 

 Diplomas de participação 

 Medalhas para os 3 primeiros lugares, por escalão e género. 

 Água e peça de fruta (maçã) 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: susana vale 

Equipa: 

Fernanda Baa; manuel fornos; 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 200.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 0.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Plano anual de atividades Departamento de Expressões - Educação Física 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Aprovada (1-02-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Expressões 

260 - Educação Física 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Patrícia Jorge 

Destinatários: 

Professores; Coordenação/equipa do Desporto 

Escolar; 

Descrição: 

Plano anual de atividades de Educação Física 

Objectivos: 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Patrcia Nunes Vaz Jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reuniões de Grupo 230 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 29-09-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

230 - Matemática e Ciências Naturais 

Dinamizadores: 

Ana Gaspar 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 

Descrição: 

Realização de reuniões de grupo disciplinar para preparação do ano letivo , monitorização das 

atividades específicas das disciplinas de Matemática e Ciências Naturais, uniformização dos critérios 

de atuação e de avaliação, definição de estratégias com vista à melhoria das aprendizagens dos 

alunos e análise dos resultados obtidos pelos alunos nos momentos formais de avaliação (final de 

cada período). 

Objectivos: 

- Promoção do trabalho de grupo, tendo em vista o sucesso escolar dos alunos 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 



Página 249 de 1323 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

Proponente: Ana Gaspar 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Compilação de materiais de Matemática e Ciências Naturais para apoio às aulas e atividades com 

os alunos 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 29-09-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

230 - Matemática e Ciências Naturais 

Dinamizadores: 

Ana Gaspar 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 

Descrição: 

Elaboração de materiais de apoio à lecionação das disciplinas de Matemática e Ciências Naturais. 

Objectivos: 

- Motivar os alunos para as aprendizagens e melhorar os resultados nas disciplinas de Matemática e 

Ciências Naturais. 

 

Observações: 

Motivar os alunos para as aprendizagens e melhorar os resultados. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 
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Proponente: Ana Gaspar 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Olimpíadas da Matemática 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Concurso 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 29-09-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

500 - Matemática 

Dinamizadores: 

Graça Lopes, Fátima Paiva e Ana Pissarra 

Destinatários: 

7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 8º A; 

8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 9º B; 

9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 10º A; 10º B; 10º C; 

10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 10º I ; 10º J ; 

11º A ; 11º B ; 11º C; 11º D ; 11º E; 11º F ; 11º G ; 

11º H; 11º I; 11º J ; 12º A; 12º B ; 12º C ; 12º D ; 

12º E ; 12º F ; 12º G ; 12º H ; 12º I; 12º J; 

Descrição: 

As Olimpíadas Portuguesas da Matemática, organizadas anualmente pela SPM é um concurso de 

problemas da matemática, com vários níveis de dificuldade consoante os níveis de ensino. 

Objectivos: 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela matemática. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Rosa Maria Major 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Site de Matemática 2º CEB 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 29-09-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

230 - Matemática e Ciências Naturais 

Dinamizadores: 

Ana Gaspar 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 

Descrição: 

Elaboração de um site para compilação e partilha de materiais da disciplina de Matemática. 

Objectivos: 

- Promoção do trabalho colaborativo entre os elementos do grupo disciplinar e melhoria dos 

resultados  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Ana Gaspar 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Site de Ciências Naturais do 2º CEB 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 29-09-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

230 - Matemática e Ciências Naturais 

Dinamizadores: 

Ana Gaspar 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 

Descrição: 

Elaboração de um site para compilação e partilha de materiais da disciplina de Ciências Naturais. 

Objectivos: 

- Promoção do trabalho colaborativo entre os elementos do grupo disciplinar e melhoria dos 

resultados 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Ana Gaspar 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Exposição de trabalhos realizados pelos alunos nas disciplinas de Matemática e Ciências Naturais 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 29-09-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Matemática e Ciências Experimentais 

230 - Matemática e Ciências Naturais 

Dinamizadores: 

Ana Gaspar 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 

Descrição: 

Serão desenvolvidas atividades e realizados trabalhos comemorativos relacionados com as disciplinas 

de Matemática e Ciências Naturais 

Objectivos: 

- - Incentivar o aprender a aprender  - Desenvolver o espírito crítico 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Ana Gaspar 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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EPresépio Químico/ Mensagens Natalícias 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-02-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

510 - Física e Química 

Dinamizadores: 

Pedro Paiva 

Destinatários: 

8º F; 8º G; 

Descrição: 

Os alunos realizaram uma árvore de natal e um presépio usando o material de laboratório. Foram 

escritas mensagens natalícias com o uso dos elementos químicos estudados. 

Objectivos: 

- Construção de uma árvore de natal e um presépio usando o material de laboratório. Escrita de 

mensagens natalícias com o uso dos elementos químicos estudados.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 
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Proponente: Laura Pinto 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemoração de dias Mundiais e efemérides Matemáticas 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 29-09-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Matemática e Ciências Experimentais 

230 - Matemática e Ciências Naturais 

Dinamizadores: 

Ana Gaspar 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 

Descrição: 

Serão desenvolvidas atividades e realizados trabalhos comemorativos relacionados com as disciplinas 

de Matemática e Ciências Naturais 

Objectivos: 

- Incentivar o aprender a aprender  e desenvolver o espírito crítico 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Ana Gaspar 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Problema do Mês 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora titular 

Destinatários: 

AA4; MS4A; 

Descrição: 

Desafio Matemático mensal, lançado pelas turmas de 4ºano do Agrupamento. 

Objectivos: 

- Desafiar e motivar os alunos para a Matemática. Habilidade de elaborar um raciocínio lógico para 

propor soluções às questões. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 
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Proponente: cristina veiga 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visionamento de filmes de divulgação científica /matemática 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 29-09-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

230 - Matemática e Ciências Naturais 

Dinamizadores: 

Ana Gaspar 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 

Descrição: 

Os alunos visionarão filmes de Divulgação Científica e Matemática, relacionados com os conteúdos 

das disciplinas de Matemática e Ciências Naturais. 

Objectivos: 

- Desenvolver o espírito crítico; incentivar o aprender a aprender. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Ana Gaspar 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Leitura 10 minutos! 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora Titular e Professora de Apoio 

Destinatários: 

AA4; MS4A; 

Descrição: 

Promoção semanal da leitura de obras (PNL). 

 Ler e ouvir ler obras de literatura. 

 Promoção do gosto pela leitura. 

 Exploração de guiões de leitura. 

Objectivos: 

- Promover o gosto pela leitura. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 
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Proponente: cristina veiga 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"A História continua..." 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professoras titulares 4º ano 

Destinatários: 

AA1/ 2; BR4A; BR4B; CAS4; MR4A; MR4B; MR4C; 

MS4A; 

Descrição: 

Criação de uma História coletiva, criada pelos alunos das turmas de 4º ano. Elaboração de um 

pequeno livro com a historia criada e ilustrada pelos alunos/turmas. 

 Atividade em intercâmbio entre todas as turmas do 4º ano. 

Objectivos: 

- Promoção da escrita de textos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 
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Proponente: cristina veiga 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Halloween 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 29-09-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Línguas 

120 - Inglês 

Dinamizadores: 

Helena Palma Vanessa Feiteiro 

Destinatários: 

BR4A; BR4B; BR4C; CAS3; CAS4; MR4A; MR4B; 

MR4C; MS3A; 

Descrição: 

Celebração do Halloween através do visionamento de filmes curtos de animação e/ou storytelling 

e/ou decoração da sala de aula e/ou elaboração de objetos característicos do dia, a partir de 

materiais incluídos nos manuais adotados. 

Objectivos: 

- Divulgar as culturas-alvo (países de língua inglesa); motivar os alunos para a aprendizagem da língua 

e cultura inglesas; comemorar datas festivas; envolver os alunos em atividades lúdicas do gosto 

deles; contribuir para o desenvolvimento do sentido estético e artístico dos alunos; sensibilizar os 

alunos para diferentes tipos de manifestações de caráter cultural; envolver os alunos em atividades 

interdisciplinares; desenvolver atitudes e hábitos de trabalho; promover o trabalho em equipa; expor 

os trabalhos dos alunos. 

 

Observações: 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

Proponente: Helena Palma 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita ao Parque dos Moinhos de Santana 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (3-01-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Conselho de Turma 

Diretor de Turma 

Ciências Sociais e Humanas 

420 - Geografia 

Dinamizadores: 

Ana Luísa Neves e Manuela Formigão 

Destinatários: 

11º H; 11º I; 11º J ; 11º L ; 

Descrição: 

Visita ao Parque dos Moinhos de Santana. 

 Toda a visita é feita ao ar livre e os alunos e os professores deslocam-se a pé, a partir da Escola. 

Objectivos: 

- Contactar com a natureza; conhecer espécies arbóreas da floresta portuguesa; compreender os 

malefícios, para a floresta, das espécies de crescimento rápido. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Maria Manuela Ribeiro Formigo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 276 de 1323 

 

Elaboração de Postais de Natal 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

290 - Educação Moral e Religiosa Católica 

Dinamizadores: 

Fátima Franco 

Destinatários: 

Funcionários; 

Descrição: 

No âmbito do contexto natalício, os alunos constroem um postal de Natal para oferecer aos 

assistentes operacionais da EBPV e entregam em mão. 

Objectivos: 

- Criar acréximo afetivo nas relações socio emocionais entre alunos e assistentes operacionais.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 
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Proponente: maria franco 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Presenças de Natal 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Moinhos do Restelo 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

290 - Educação Moral e Religiosa Católica 

Dinamizadores: 

Fátima Franco 

Destinatários: 

5º C; 5º G; 6º C; 6º D; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º D; 7º E; 

7º F; 

Descrição: 

Na última semana de aulas do 1º período, os alunos de EMRC dinamizaram atividades de Natal para 

as turmas supra citadas. As atividades estão relacionadas com o tema aglutinador do Natal, a saber; 

canções, poesias, expressão de pensamentos e ainda duas danças. 

Objectivos: 

- Conhecer o significado de datas históricas que marcaram a construção da nossa civilização. - 

Preservar a memória pelo evento de uma comemoração relacionada com o Natal 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: maria franco 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Christmas 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 29-09-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Línguas 

120 - Inglês 

Dinamizadores: 

Helena Palma , Vanessa Feiteiro 

Destinatários: 

BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; CAS3; CAS4; 

MR3A; MR3B; MR4A; MR4B; MR4C; MS3A; 

MS4A; 

Descrição: 

Comemoração da festividade Christmas através de canções e/ou  e/ou storytelling e/ou decoração 

da sala de aula e/ou elaboração de objetos característicos da festividade  e ou elaboração de 

postais.. 

Objectivos: 

- Objectivos: - Divulgar as culturas-alvo (países de língua inglesa); motivar os alunos para a 

aprendizagem da língua e cultura inglesas; comemorar datas festivas; envolver os alunos em 

atividades lúdicas do gosto deles; contribuir para o desenvolvimento do sentido estético e artístico 

dos alunos; sensibilizar os alunos para diferentes tipos de manifestações de caráter cultural; envolver 

os alunos em atividades interdisciplinares; desenvolver atitudes e hábitos de trabalho; promover o 

trabalho em equipa; expor os trabalhos dos alunos. 

 

Observações: 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Helena Palma 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Recolha de alimentos a favor do Banco Alimentar Contra a Fome 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Voluntariado 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

290 - Educação Moral e Religiosa Católica 

Dinamizadores: 

Fátima Franco 

Destinatários: 

7º A; 

Descrição: 

No âmbito da disciplina de EMRC, alguns alunos do 7ºA contribuíram voluntariamente na recolha de 

bens alimentares a favor do Banco Alimentar Contra a Fome, no centro comercial do Colombo. 

Objectivos: 

- Sensibilizar os alunos para o problema da fome. Contribuir solidariamente na diminuição da fome. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: maria franco 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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História conjunta 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Intercâmbio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professores do 2.º ano 

Destinatários: 

BR2A; BR2B; BR2/3C; CAS2; MR2A; MR2B; 

Descrição: 

Uma turma inicia uma história e a respetiva ilustração, passando a outra turma até que todos os 

grupos de 2.º ano tenham escrito e desenhado a sua parte. No final, a obra completa estará em 

exposição, rodando por todas as escolas. 

Objectivos: 

- Desenvolver a criatividade e gosto pela escrita. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Slvia Martinho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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A história continua.... 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Intercâmbio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professores do 4.º ano 

Destinatários: 

BR4A; BR4B; BR4C; CAS4; MR4A; MR4B; MS4A; 

Descrição: 

A turma de Caselas irá iniciar uma história que passará para outra turma de outra escola para dar 

continuidade à mesma e assim progressivamente até à sua conclusão. No final será feita a ilustração 

e a compilação em livro. 

Objectivos: 

- Desenvolver a criatividade e o gosto pela escrita. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Susana Trabulo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Campanha de Solidariedade Dar Uma Estrela a Quem Mais Precisa 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Voluntariado 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Biblioteca 

Coordenação de Estabelecimento 

Direção do Agrupamento 

Ciências Sociais e Humanas 

290 - Educação Moral e Religiosa Católica 

Dinamizadores: 

Direção, Coordenação, Fátima Franco 

Destinatários: 

Alunos ESR; Alunos PV; Alunos 1ºCiclo; 

Descrição: 

Com o objetivo de proporcionar às famílias mais desfavorecidas da nossa comunidade educativa um 

Natal mais digno e reconfortante, realizou-se uma recolha solidária de bens alimentares em todas as 

escolas do agrupamento. 

Objectivos: 

- Educar para os valores do serviço e da solidariedade como meio de diminuir a pobreza; 
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Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: maria franco 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Problema do Mês 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Intercâmbio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professores do 4.º ano 

Destinatários: 

BR4A; BR4B; BR4C; CAS4; MR4A; MR4B; MS4A; 

Descrição: 

A escola do Bairro do Restelo começará por elaborar um problema do mês para dar início ao 

intercâmbio entre as turmas do 4.º ano do agrupamento, onde os alunos irão encontrar a solução do 

mesmo. No mês seguinte outra escola fará outro problema do mês e assim sucessivamente ao longo 

do ano letivo. 

Objectivos: 

- Desenvolver o raciocínio na resolução de problemas. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Susana Trabulo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Heróis da Fruta 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 9-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Zilda 

Destinatários: 

JIB1; 

Descrição: 

Tentar incentivar e levar a criança a comer alimentos saudáveis como fruta e legumes, través da 

equipa Heróis da Fruta, com o seu projeto, com atividades propostas por eles e outras propostas por 

mim. 

Objectivos: 

- Fomentar a ingestão de novos legumes e novas frutas. 

 

Observações: 

Percebi que aos poucos, as crianças iam fazendo um esforço para experimentarem alimentos novos. 

O facto de receberem uma mascarilha e pulseiras (velocidade, memória, coragem, visão e força), 

também servia de motivação. 

 deixei passar uns meses e depois dei este material para decorarem livremente. Deixei levar para 

casa aqueles que já comiam alguma variedade dos alimentos combinados previamente. 

 no final, também receberão um diploma de Desafio Cumprido. 

 Refiro que não realizámos o passaporte diário, pois quis dar tempo para as crianças se habituarem e 

não forçá-las num tempo restrito. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Mundial da Alimentação - 16 de outubro de 2021 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

Dinamizadores: 

Ana Jorge Raquel Azevedo Margarida Fonseca 

Telma Esteves Maria Arrais 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Elaboração e exposição de Cartazes, de Slogans e de Trabalhos de pesquisa/Livros feitos pelos alunos 

Objectivos: 

- - Consciencializar sobre a importância da Alimentação saudável.  - Pesquisar e divulgar receitas 

saudáveis. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: ana jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Contrói a tua rosa dos ventos 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-09-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Biblioteca 

Ciências Sociais e Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

Dinamizadores: 

Margarida Fonseca 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º D; 5º E; 

Descrição: 

Os alunos realizarão individualmente ou em grupo, em sala  e/ou fora dela, uma rosa dos ventos. 

Serão selecionadas algumas delas para ficarem expostas nas salas de aula das turmas ou, caso seja 

possível e atendento aos trabalhos apresentados, algumas serem expostas na bilioteca da escola. 

Objectivos: 

- Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em conhecimento 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Margarida Fonseca 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Mundial da Alimentação - 16 de outubro de 2021 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

Dinamizadores: 

Ana Jorge  Ana Bau 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Elaboração de marcadores de livros distribuídos pela escola (biblioteca, bar) 

Objectivos: 

- - Consciencializar sobre a importância da Alimentação saudável. - Pesquisar e divulgar marmitas 

saudáveis 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 



Página 299 de 1323 

Proponente: ana jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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O Mundo em Revista 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

420 - Geografia 

Dinamizadores: 

Ana Barroco, Isabel Duarte e Patrícia Pinteus 

Destinatários: 

7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

Realização de cartazes com fotos de paisagens humanizadas, naturais e esboços. 

Objectivos: 

- Distinguir paisagens humanizadas de naturais;saber  elaborar esboços. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Ana Barroco Brigida 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Mundial da Alimentação - 16 de outubro de 2021 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

Dinamizadores: 

Raquel Azevedo 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Padlet - Receitas Saudáveis escolhidas pelos alunos 

Objectivos: 

- - Consciencializar sobre a importância da Alimentação saudável.  - Pesquisar e divulgar receitas 

saudáveis. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: ana jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Nacional do Não Fumador - 17 de novembro de 2021 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

Dinamizadores: 

Ana Jorge Raquel Azevedo Margarida Fonseca 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; Comunidade Educativa; 

Descrição: 

- Consciencializar sobre os perigos do tabagismo. 

 - Apelar para a adoção de hábitos antitabágicos. 

Objectivos: 

- - Consciencializar sobre os perigos do tabagismo. - Apelar para a adoção de hábitos antitabágicos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: ana jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Nacional do Não Fumador - 17 de novembro de 2021 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

Dinamizadores: 

Ana Jorge, Raquel Azevedo, Margarida Fonseca 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Elaboração e exposição de Cartazes, de Folhetos e de Slogans feitos pelos alunos 

Objectivos: 

- - Consciencializar sobre os perigos do tabagismo. - Apelar para a adoção de hábitos antitabágicos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: ana jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Internacional do Voluntariado - 5 de dezembro de 2021 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

Dinamizadores: 

Ana Jorge, Telma Esteves 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Elaboração e exposição de Textos Informativos, de Cartazes e de Slogans feitos pelos alunos 

Objectivos: 

- - Consciencializar sobre a importância do Voluntariado. - Conhecer os Direitos e os Deveres dos 

Voluntários. - Reconhecer os benefícios do Voluntariado. - Apelar para a prática de voluntariado. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: ana jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Internacional do Voluntariado - 5 de dezembro de 2021 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

Dinamizadores: 

Ana Jorge, Maria Arrais 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Padlet - trabalhos de pesquisa feitos pelos alunos 

Objectivos: 

- - Consciencializar sobre a importância do Voluntariado. - Conhecer organizações de voluntariado. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: ana jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto Sabores dos Moinhos 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Professoras de Educação Especial EB/JI Moinhos 

do Restelo 

Destinatários: 

UEE; Alunos com medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Na EB/JI Moinhos do Restelo pretendemos implementar um projeto intitulado ?Sabores dos 

Moinhos? com a finalidade desenvolver a autonomia como condição para a integração na vida ativa. 

As sessões de Culinária inserem-se nas Atividades da Vida Diária, dos alunos que frequentam ao UAE 

e o CAA e são dinamizadas pelo Grupo de docentes de Educação Especial da EB/JI Moinhos do 

Restelo. 

 ?A culinária promove a sociabilidade, a integração, a cooperação e favorece a autoestima da criança, 

que se sente útil, ao exibir e servir o resultado de seu trabalho. Durante a execução de uma receita, é 

possível trabalhar temas relacionados a diversas áreas do conhecimento, basta usar a criatividade.? 

 (Autor Desconhecido) 

Objectivos: 

- Desenvolver a autonomia como condição para a integração na vida ativa. 
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Observações: 

Os objetivos gerais do nosso projeto são: - Desenvolver um papel facilitador na inclusão dos alunos; - 

Promover hábitos e atitudes indispensáveis para a vida ativa e participativa; - Desenvolver a destreza 

motora dos alunos - Aumentar a autoestima e autoconfiança dos alunos; - Fomentar a participação 

em atividades que valorizem a criatividade e originalidade; - Incentivar o desenvolvimento do espírito 

cooperativo para o trabalho em equipa; - Promover a socialização. 

 - Motivar os alunos para aprendizagem. - Realizar um trabalho onde os alunos, através da vivência 

de situações, movimentação e manipulação de objetos, possam aprender a interiorizar conceitos e 

modificar comportamentos, além de adquirir, desde cedo, os conceitos de culinária e a utilização 

correta dos alimentos; - Estimular a partilha, o diálogo, o companheirismo, o cuidado com os 

alimentos, bem como o prazer de cozinhar, a criatividade e o aproveitamento dos restos e cascas de 

alimentos, como uma atividade ecológica; - Estimular a capacidade de concentração e coordenação, 

favorecendo a socialização, a criatividade e a descoberta dos alimentos; - Envolver conteúdo das 

diversas áreas do conhecimento numa perspetiva de integração. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Batedeira 

 Varinha mágica 

 Forno 

 Fogão 

 Formas /Taças 

 Vara de arames 

 Tostadeira 

 Espremedor de citrinos 

 Medidor 

 Balança 

 Tigela 

 Copos 

 Chávena 

 Colher 

 Facas e Tábua de cortar 

 Ralador 

 Tabuleiro 

 Formas 

 Panela 

 Colher de pau 

 Salazar 

 Pinça 

 Pincel de culinária 

 Luvas 

 Pegas 

 Esponja 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto Colorir os Moinhos 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

UEE 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Professoras de Educação Especial EB/JI Moinhos 

do Restelo 

Destinatários: 

UEE; Alunos com NEE; Alunos com medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Na EB/JI Moinhos do Restelo pretendemos implementar um projeto intitulado ?Colorir os Moinhos? 

com a finalidade de desenvolver a autonomia e 

 criatividade e simultaneamente familiarizar os alunos com as diferentes épocas festivas através de 

sessões de Expressão Plástica e Expressão Dramática que 

 se realizarão para a comemoração dos dias festivos. 

 Pretendemos construir com os alunos cartazes alusivos às várias festividades que decorrem ao longo 

do ano letivo para exposição nos painéis da escola, utilizando materiais reutilizáveis e técnicas 

diversificadas, bem como realizar dramatizações de histórias destes dias especiais (São Martinho; 

Natal; Dia dos Namorados; Carnaval; Primavera; Dia da Árvore; Dia da Consciencialização do 

Autismo; 25 de abril; Páscoa; Dia do Mar; Dia da Criança; etc). 

Objectivos: 

- desenvolver a autonomia e criatividade e simultaneamente familiarizar os alunos com as diferentes 

épocas festivas através de sessões de Expressão Plástica e Expressão Dramática que se realizarão 

para a comemoração dos dias festivos. 
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Observações: 

Objetivos Gerais: 

 -Desenvolver a criatividade; 

 -Exercitar a destreza manual; 

 -Desenvolver a sensibilidade estética; 

 -Desenvolver o espírito crítico na apreciação do trabalho realizado individualmente e em grupo; 

 -Pintar usando materiais diversificados; 

 -Desenhar livremente; 

 -Desenhar com tema sugerido; 

 -Explorar os diferentes materiais e técnicas de representação; 

 -Fazer composições com fins comunicativos; 

 -Criar hábitos e regras de trabalho individualmente e em grupo; 

 -Reutilizar objetos e materiais; 

 -Aperfeiçoar as técnicas utilizadas na Expressão Plástica; 

 -Aplicar os elementos estruturais da linguagem plástica e as suas interações na construção de 

mensagens visuais. 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Pinceis 

 Tintas de água 

 Tintas acrílicas 

 Aguarelas 

 Compasso 

 Tesoura 

 Lápis de cor 

 Lápis de cera 

 Lápis de carvão 

 Guaches 

 Cola líquida 

 Cola de Báton 

 Cola quente 

 Pistola de cola quente 

 Papel cenário 

 Cartolinas 

 Cartão 

 Caixas de cartão (reutilizáveis) 

 Papelão 

 Caixas de ovos 

 Tubos dos rolos de papel higiénico 

 Jornais 

 Revistas 

 Marcadores 

 Furador 

 Agrafador 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Venda de artigos da UNICEF 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Voluntariado 

 

Estado: Aprovada (3-01-2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

420 - Geografia 

Dinamizadores: 

Isabel Duarte e Cristina Roque 

Destinatários: 

9º A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 

Descrição: 

Alguns alunos do 9º serão escalonados para fazer uma venda de Natal de artigos da UNICEF. 

Objectivos: 

- Desenvolver o espirito de solidariedade. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: isabel duarte 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reuniões Ordinárias de Grupo de Recrutamento 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

400 - História 

Dinamizadores: 

Cláudia Amaral 

Destinatários: 

Professores; 

Descrição: 

Reuniões formais para análise do trabalho realizado, balanço dos resultados e articulação entre os 

professores do grupo disciplinar 

Objectivos: 

- promover a articulação e a partilha entre os elementos do grupo 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

Proponente: Cludia Amaral 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 325 de 1323 

 

Reuniões da Coordenadora com os Diretores de Turma do 2ºciclo e 7ºano. 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Reunião de Coordenação 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

7-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Coordenação de DT 

Dinamizadores: 

Helena Afonso 

Destinatários: 

Diretores de Turma do 3º Ciclo - PV; Diretores de 

Turma do 2º Ciclo - PV; 

Descrição: 

Realização de reuniões com os diretores de turma do 2ºciclo e do 7ºano: 

 - uma, no início do ano letivo, no sentido de organizar as atividades da direção de turma e 

orientações para os CT iniciais; 

 - duas reuniões de preparação das reuniões intercalares no 1º e 2º Períodos; 

 - três reuniões de preparação dos conselhos de turma de avaliação dos 1º, 2º e 3º Períodos; 

 - uma, na última semana de junho, no sentido de organizar e finalizar toda a documentação da 

direção de turma (PIA; PCT; Matrículas, tabela resuma da turma). 

Objectivos: 

- Atualizar e organizar os procedimentos relativos à Direção da Turma; Acompanhar e esclarecer 

questões processuais e de resolução de casos - problema. 

 

Observações: 

- Atualizar e organizar os procedimentos relativos à Direção da Turma; 

 - Acompanhar e esclarecer questões processuais e de resolução de casos - problema. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Helena Afonso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reuniões de Grupo e outras atividades inerentes às funções 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

8-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

430 - Economia e Contabilidade 

Dinamizadores: 

Maria Helena Esteves 

Destinatários: 

Professores; 

Descrição: 

Promover a partilha e a interação dos elementos do Grupo, no sentido de criar um bom ambiente de 

trabalho. 

 Debater estratégias e formas de avaliação dos alunos nas disciplinas do Grupo. 

 Construir ferramentas de avaliação, nomeadamente fichas formativas e sumativas em conjunto. 

 Dinamizar a plataforma Google Classroom do Grupo de Recrutamento. 

 Desenvolver atividades conjuntas com outros grupos disciplinares. 

Objectivos: 

- * Promover a partilha de informações sobre conteúdos, estratégias e formas de avaliação entre os 

professores do grupo disciplinar. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Maria Helena Geoffroy Prista Esteves 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Plataforma GARE 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Aprovada (8-09-2021) 

Data Início 

8-09-2021 

Data Término 

8-09-2021 

Proponentes:  

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Humberto Xavier 

Destinatários: 

Professores; 

Descrição: 

Ação esclarecimento plataforma GARE 

Objectivos: 

- Explorar as potencialidades da plataforma GARE 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 
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Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reunião com funcionários não docentes (09 setembro de 2021) 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Aprovada (21-03-2022) 

Data Início 

9-09-2021 

Data Término 

9-09-2021 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Dinamizadores: 

Direção 

Destinatários: 

Funcionários; 

Descrição: 

Organização das tarefas a realizar nomeadamente, em contexto de pandemia - distribuição  de 

serviço 

 Informações relativas ao funcionamento do estabelecimento escolar 

Objectivos: 

- - Distribuição das tarefas a realizar - Transmissão de informações de interesse do agrupamento e da 

escola, de acordo com as metas e obletivos da gestão. 

 

Observações: 

Serão transmitidas informações relativas à admissão de novos funcionários e ainda relativas à futura 

reposição nas carreiras. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reunião da Direção com os funcionários Assistentes Operacionais da EB2,3  DE paula Vicente 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Aprovada (21-03-2022) 

Data Início 

9-09-2021 

Data Término 

9-09-2021 

Proponentes:  

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção 

Destinatários: 

Funcionários; 

Descrição: 

Transmissão de informações de interesse do agrupamento e da escola, de acordo com as metas e 

objetivos da gestão. 

 Informações relativas à formação contínua dos assistente operacionais. 

Objectivos: 

- Transmistir informações de interesse do agrupamento e da escola e dos funcionários, de acordo 

com as metas e obletivos da gestão. 

 

Observações: 

Informações relativas à admissão de novos funcionários e  à reposição na carreira de asistentes 

Operacionais. 

 Esclarecimentos referentes à  inserção dos funcionários na CML. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Corta Mato Escolar 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

15-09-2021 

Data Término 

23-09-2021 

Proponentes:  

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

Expressões 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Grupo de EF - 620 

Destinatários: 

8º A; 9º A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 

11º A ; 11º B ; 11º C; 11º D ; 11º E; 11º F ; 11º G ; 

11º H; 11º I; 11º J ; 11º L ; 12º A; 12º B ; 12º C ; 

12º D ; 12º E ; 12º F ; 12º G ; 12º H ; 12º I; 12º J; 

Professores; Funcionários; Enc. Educação; Alunos 

ESR; Intercâmbio; 

Descrição: 

Corta mato escolar 

Objectivos: 

- Promovar o convívio entre os alunos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Patrcia Nunes Vaz Jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reunião de Pais 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

17-09-2021 

Data Término 

17-09-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora de Infância 

Destinatários: 

JIB1; Enc. Educação; 

Descrição: 

Apresentação aos Pais ; metodologia de trabalho; Organização e Regras de funcionamento; 

comunicação institucional; Projetos; Eleição do Representante dos Encarregados de Educação (sala ) 

Objectivos: 

- Acolhimento / Apresentação aos Pais   Metodologia de trabalho e Organização da sala 1 do JI de 

Belém 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reunião Geral de Pais e Encarregados de Educação 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

17-09-2021 

Data Término 

17-09-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Coordenadora de Estabelecimento 

Destinatários: 

JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

Descrição: 

Reunião Geral para informações sobre o início do ano 

Objectivos: 

- Informar os pais sobre o funcionamento do JI; Apresentar o pessoal docente e não docente 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reunião de Pais 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

17-09-2021 

Data Término 

17-09-2021 

Proponentes:  

Encarregados de Educação 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora 

Destinatários: 

JIB2; 

Descrição: 

Informar os pais sobre o funcionamento da sala: horários, metodologia, regras, ... 

Objectivos: 

- Conhecer todos os pais e Encarregados de Educação - Explicar a metodologia e as regras da sala 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reunião com encarregados de educação 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

17-09-2021 

Data Término 

17-09-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Patrícia Marques 

Destinatários: 

JIMR3; Enc. Educação; 

Descrição: 

Reunião com encarregados de educação. 

Objectivos: 

- Transmissão de informações sobre o funcionamento do JI. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 
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Proponente: patriciamarques patriciamarques 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Biblioteca da Escola 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

17-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

CAF 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Docentes: Ana Isabel Lopes; Ana Rêgo; Vanda 

Dias; Maria Santos; Ana Rôla; António Ferraz; 

Paula Gonçalves; Delfim Oliveira; Anabela 

Cordeiro 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

Professores; Funcionários; Coordenadores de 

Escola ; Alunos 1ºCiclo; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano: 

 - Hora do conto; 

 - Trabalho de pesquisa; 

 - Leitura orientada; 

 - Dramatização de contos; 

 - Requisição de livros. 

Objectivos: 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reunião de apresentação aos encarregados de educação 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

17-09-2021 

Data Término 

17-09-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

A educadora Ana Dias 

Destinatários: 

JIMR1; Enc. Educação; 

Descrição: 

Reunião de apresentação aos encarregados de educação. 

 Funcionamento do jardim de infância. 

Objectivos: 

- Promover o bom relacionamento com os encarregados de educação. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 
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Proponente: ana dias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Programa de Apoio à Ed Física Curricular. 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

17-09-2021 

Data Término 

29-06-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

1º Ano 

2º Ano 

3º Ano 

4º Ano 

Dinamizadores: 

Técnicos da CML 

Destinatários: 

AA1/ 2; AA3; AA4; BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; 

BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; CAS1; 

CAS2; CAS3; CAS4; MR1A; MR1B; MR1C; MR2A; 

MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; MR4B; MR4C; MS1; 

MS2; MS3A; MS4A; 

Descrição: 

Projeto de Atividades de Desporto inserido nas atividades Curriculares em parceria com a CML. 

Objectivos: 

- Proporcionar atividade física e desportiva aos alunos do 1º ciclo 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Paula Shirley 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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PES DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

17-09-2021 

Data Término 

17-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Clara Gouveia  docentes do JI e 

professores 1ºciclo do Agrupamento 

Destinatários: 

JIBR1; JIBR2; JIBR3; BR1A; BR1B; BR 1C ; BR2A; 

BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

Descrição: 

No âmbito do Dia Mundial da Alimentação  e tendo por base a frase "Alimentação rima com 

Coração" foi proposto aos grupos/turmas que : 

 -Cada grupo encontre  cinco palavras relacionadas com o conceito de uma alimentação saudável;, 

 - Que todos os alunos desenhassem um alimento  que  considerassem saudável- 

Objectivos: 

- Promovera articulação entre ciclos e incutir  hábitos saudáveis de alimentação  

 

Observações: 

O planeamento e a operacionalização foi feito em articulação com  os respetivos 

educadores/professores dos grupos/turmas., assim como a dinamização da mesma. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

Proponente: Clara Lameiras 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Magazine geográfico 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

17-09-2021 

Data Término 

1-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Ciências Sociais e Humanas 

420 - Geografia 

Dinamizadores: 

Cristina Roque; Isabel Duarte;Teresa Correia 

Destinatários: 

8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 

Comunidade Escolar; 

Descrição: 

Criar um jornal de parede que relacione a Geografia com o Mundo Atual. 

Objectivos: 

- Relacionar os conteúdos geográficos com o Mundo Atual  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: cristina roque 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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A Diversidade Cultural 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

17-09-2021 

Data Término 

1-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Ciências Sociais e Humanas 

420 - Geografia 

Dinamizadores: 

Cristina Roque;Isabel Duarte;Teresa Correia 

Destinatários: 

8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 

Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Caracterização de vários espaços geográficos em função dos seus elementos culturais. 

Objectivos: 

- Conhecer a diversidade cultural no mundo 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: cristina roque 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Magazine Geográfico 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

17-09-2021 

Data Término 

1-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Ciências Sociais e Humanas 

420 - Geografia 

Dinamizadores: 

Isabel Duarte e Cristina Roque 

Destinatários: 

9º A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 

Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Os alunos irão recolher artigos de jornais e revistas que lhes permita fazer a ligação entre a Geografia 

e o mundo que os rodeia. 

Objectivos: 

- Relacionar os conceitos geográficos com a mundo atual. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: isabel duarte 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Plano Anual de Atividades -EV e ET 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

20-09-2021 

Data Término 

15-06-2022 

Proponentes:  

Conselho de Turma 

Expressões 

240 - Educação Visual e Tecnológica 

Dinamizadores: 

Professoras Graça Cruz; Cibele Pereira; Luzia 

Ramos e Ana Margarida Diogo 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; Professores; Alunos 

PV; 

Descrição: 

Atividades inseridas no Plano Anual de Atividades das disciplinas de Educação Visual e de Educação 

Tecnológica a desenvolver ao longo do ano letivo: 

 - Exposição de trabalhos dos alunos dentro e fora da sala de aula; 

 - Pequenas intervenções de melhoramento do espaço escolar; 

 -Decorações/comemoração de datas festivas. 

Objectivos: 

- Promover atividades de integração e bem estar em contexto escolar. 

 

Observações: 

Estas atividades vão ser desenvolvidas pelos alunos dos 5ºanos e 6ºanos. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Materiais reutilizáveis entre outros que possam vir a ser solicitados aos encarregados de educação. 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Luzia Ramos 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Horta Pedagógica 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

20-09-2021 

Data Término 

20-06-2022 

Proponentes:  

CAF 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Educadoras, docentes e monitoras da CAF 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; MR4A; MR4B; 

Funcionários; Coordenadores de Escola ; 

Descrição: 

O Projeto Horta na Escola tem como objetivo proporcionar às crianças novas oportunidades 

educativas que promovam o respeito pelo ambiente e reflitam os princípios de uma alimentação 

saudável. 

Objectivos: 

- Promover hábitos de uma alimentação saudável 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Emlia Coelho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Articulação do grupo de ano 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

21-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professores Titulares de 1.º ano; Escola e 

Agrupamento 

Destinatários: 

MR1A; MR1B; MR1C; Professores; UEE; 

Descrição: 

Ao longo do ano letivo, semanalmente, as docente do 1º ano do mesmo estabelecimento, farão 

reuniões de modo a articular entre si as atividades, planificações, projetos, partilha de recurso e 

experiências entre outros, dando cumprimento ao estipulado no "projeto" e contribuindo para o 

sucesso das metas preconizadas no PEA. 

 O produto destas reuniões também serão partilhados com os docentes do 1.º ano do agrupamento. 

Objectivos: 

- Promover um processo reflexivo de planificação, ação e avaliação dos docentes tendo em conta a 

realidade escolar de cada turma. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: rita ubaldo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Articulação de grupo de ano 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

21-09-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professoras titulares de turma do 1.º ano - escola 

e agrupamento 

Destinatários: 

BR1A; MR1A; MR1B; MR1C; Professores; UEE; 

Descrição: 

Ao longo do ano letivo, todas as semanas, as docentes de ano da mesma escola farão reuniões de 

modo a articular entre si, as atividades, planificações, projetos, partilha de recursos, estratégias e 

experiências, entre outros, dando cumprimento ao estipulado no horário como "Projeto" e 

contribuindo para atingir as metas preconizadas no PEA. O produto destas reuniões também será  

partilhado com os docentes, do mesmo ano, das outras escolas do Agrupamento. 

Objectivos: 

- Promover um processo reflexivo de planificação, ação e avaliação dos docentes, tendo em conta a 

realidade escolar de cada turma. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 



Página 366 de 1323 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

Proponente: dina tavares 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Passagem de informação para a professora do 1º ciclo dos alunos que transitaram para o primeiro 

ano. 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

24-09-2021 

Data Término 

24-09-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Ana Dias 

Destinatários: 

JIMR1; Titulares de Turma do  1º Ciclo ; 

Descrição: 

Passagem de informação dos alunos que transitaram para o primeiro ano do primeiro ciclo. 

Objectivos: 

- Disponibilizar informação dos alunos para melhor integração no primeiro ano 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 
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Proponente: ana dias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Cartão Navegante Escola 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Aprovada (3-01-2022) 

Data Início 

29-09-2021 

Data Término 

29-06-2022 
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Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Ciências Sociais e Humanas 

Direção 

Expressões 

Línguas 

Matemática e Ciências Experimentais 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

210 - Português e Francês 

220 - Português e Inglês 

230 - Matemática e Ciências Naturais 

240 - Educação Visual e Tecnológica 

250 - Educação Musical 

260 - Educação Física 

290 - Educação Moral e Religiosa Católica 

300 - Português 

320 - Francês 

330 - Inglês 

340 - Alemão 

350 - Espanhol 

500 - Matemática 

510 - Física e Química 

520 - Biologia e Geologia 

550 - Informática 

600 - Artes Visuais 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Direção em colaboração com a CML 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; AA1/ 2; AA3; AA4; 

BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; 

BR4A; BR4B; BR4C; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

MR1A; MR1B; MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; 

MR3B; MR4A; MR4B; MR4C; MS1; MS2; MS3A; 

MS4A; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º 

H; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º 

A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 10º A; 

10º B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 

10º I ; 10º J ; 10º L ; 
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Descrição: 

Trata-se de um cartão fornecido pela CML, para todos os alunos. 

Objectivos: 

- Dar visibilidade a uma iniciativa da CML, que irá dar a possibilidade, a todos os alunos, de 

usufruírem de um cartão de transporte gratuito, ou a um preço mais reduzido. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

Proponente: Paula Shirley 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Supervisão e apoio em todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Aprovada (3-01-2022) 

Data Início 

29-09-2021 

Data Término 

29-06-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

Direção do Agrupamento 

Diretor de Turma 

Encarregados de Educação 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção 

Destinatários: 

BEAER - Bibliotecas Escolares do Agrupamento; 

Coordenadores AAAF/CAF/AEC/CLUBES 

(Autarquia); Coordenação/equipa PEA - Projeto 

Educativo; 
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Descrição: 

Apoio no desenvolvimentos das atividades em todos os estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento; 

 Espaços; 

 Materiais; 

 Corpo Docente; 

 Administrativos; 

 Assistentes operacionais; 

 Comunidade educativa. 

Objectivos: 

- Gerir e articular a gestão de todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Paula Shirley 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Concursos de docentes 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

Tipologia: Concurso 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

29-09-2021 

Data Término 

29-06-2022 
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Proponentes:  

Órgão de Gestão 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Ciências Sociais e Humanas 

Direção 

Expressões 

Línguas 

Matemática e Ciências Experimentais 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

120 - Inglês 

1º Ano 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

210 - Português e Francês 

220 - Português e Inglês 

230 - Matemática e Ciências Naturais 

240 - Educação Visual e Tecnológica 

250 - Educação Musical 

260 - Educação Física 

290 - Educação Moral e Religiosa Católica 

300 - Português 

320 - Francês 

330 - Inglês 

340 - Alemão 

350 - Espanhol 

400 - História 

410 - Filosofia 

420 - Geografia 

430 - Economia e Contabilidade 

Dinamizadores: 

Paula Shirley; Manuela Alves 

Destinatários: 

Professores; 
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Descrição: 

Elaborar uma contagem de docentes, requisitar e substituir docentes 

Objectivos: 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

Proponente: Paula Shirley 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reunião dos DTs com os Encarregados de Educação 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

29-09-2021 

Data Término 

30-09-2021 

Proponentes:  

Coordenação de DT 

Diretor de Turma 

Dinamizadores: 

Helena Afonso 

Destinatários: 

Enc. Educação; Diretores de Turma do 3º Ciclo - 

PV; Diretores de Turma do 2º Ciclo - PV; 

Descrição: 

Reunião dos DTs, de cada turma da PV, com os Enc. de Educação no sentido de dar a conhecer o 

horário de atendimento, contactos do Agrupamento / Escola, calendário escolar, informações 

específicas de funcionamento da Escola, Regulamento Interno, Código de conduta da sala de aula, 

condições de avaliação e de progressão e eleição de dois representantes dos EE, por cada turma. 

Objectivos: 

- Conhecer todos os Enc. de Educação e explicar o funcionamento de todos os serviços da escola e 

suas especificidades; Eleição de dois representantes dos EE por cada turma. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Helena Afonso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemoração do dia 5 de outubro 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Efeméride 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

30-09-2021 

Data Término 

29-10-2021 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

Dinamizadores: 

Professores do grupo 200 

Destinatários: 

6º A; 6º B; 6º C; 6º D; 6º E; 

Descrição: 

Realização e apresentação de trabalhos dos alunos alusivos a esta data. 

Objectivos: 

- Conhecer datas de acontecimentos históricos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: anabela estevao 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 382 de 1323 

 

Comemoração do 5 de outubro 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Efeméride 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

30-09-2021 

Data Término 

29-10-2021 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

Dinamizadores: 

Professora de HGP 

Destinatários: 

6ª G; 

Descrição: 

Realização e apresentação de trabalhos alusivos a esta data. 

Objectivos: 

- Pesquisar, selecionar informação para a transformar em conhecimento. Realizar atividades de 

forma  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Regina Calejo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Constrói a tua rosa dos ventos 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

30-09-2021 

Data Término 

29-10-2021 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

Dinamizadores: 

Professora de HGP 

Destinatários: 

5º F; 5º G; 

Descrição: 

Elaboração de uma rosa dos ventos com diversos materiais. 

Objectivos: 

- Pesquisar, selecionar informação para a transformar em conhecimento. Realizar atividades de 

forma autónoma e responsávelforma 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Regina Calejo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Torneio de Bi-ball 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-10-2021 

Data Término 

23-06-2022 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

Expressões 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Grupo 620 

Destinatários: 

8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 

9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 10º A; 10º 

B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 10º 

I ; 10º J ; 10º L ; Funcionários; 

Coordenação/equipa do Desporto Escolar; 

Descrição: 

Torneio de Voleibol 4X4 e Futsal 5X5  em que o somatório das 2 modalidades determinam os 

vencedores. 

 Os alunos só podem participar numa das modalidade. 

Objectivos: 

- Divulgação dos núcleos do desporto escolar de Voleibol e Futsal 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Patrcia Nunes Vaz Jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Coordenação do Gabinete Disciplinar 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Reunião de Coordenação 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

1-10-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Gabinete Disciplinar (GD) 

Dinamizadores: 

Helena Esteves 

Destinatários: 

Alunos ESR; Diretores de Turma do Ensino 

Secundário; Diretores de Turma do 3º Ciclo - ESR; 

Serviços Técnico - Pedagógicos (SPO); 

Coordenadores dos Serviços Técnico-

Pedagógicos SPO - EE - GAA GD; Serviços Técnico 

- Pedagógicos (Gabinete de Apoio ao Aluno)); 

Serviços Técnico - Pedagógicos (Gabinete 

Disciplinar)); 

Descrição: 

O Gabinete Disciplinar é uma estrutura técnico-pedagógica, com o objetivo de promover uma 

intervenção pedagógica e disciplinar, atuando na resolução de conflitos, contribuindo para uma 

melhoria do comportamento dos alunos e do clima de escola. 

 A sua ação é realizada em articulação com o GAA (Gabinete de Apoio ao Aluno), diretores de Turma, 

Serviços de Psicologia e Orientação Escolar (SPO) e de forma mais estreita, com a Direção do 

Agrupamento. 

Objectivos: 

- Resolução de conflitos de natureza disciplinar 
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Observações: 

Realiza o registo e avalia o significado das participações disciplinares, através de procedimentos 

escritos e informáticos. 

 Sugere medidas corretivas a aplicar pelos Diretores de Turma, de acordo com as orientações da 

Direção. 

 Elabora despachos de medidas sancionatórias em colaboração com a Direção. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Maria Helena Geoffroy Prista Esteves 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 390 de 1323 

 

" 10m a ler" 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

1-10-2021 

Data Término 

20-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Teresa Peres 

Destinatários: 

MR4A; BEAER - Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento; 

Descrição: 

Durante o ano letivo os alunos terão vários momentos de leitura orientada e/ou por iniciativa 

própria. 

Objectivos: 

- Descobrir o prazer da leitura. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Teresa Peres 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto Sonhar Acordado 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Verificada pelo coordenador de 

disciplina/grupo 

Data Início 

1-10-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

J F Belém 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Psicomotricista e Educadoras 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; JIMR1; 

JIMR2; JIMR3; JIMR4; JIBR1; JIBR2; JIBR3; 

Descrição: 

O presente projeto pretende criar um espaço lúdico de relaxação para a população infantil dos 

Jardim de Infância da freguesia, com uma periodicidade semanal e duração de 30 minutos. 

Objectivos: 

-  Proprcionar à criança um momento de descontração e tranquilidade através da conscencialização 

dos seus estados tónicos, de uma regulação do seu ritmo interno e harmonização dos segmentos 

corporais, renovando as suas energias - Melhoria da auto estima social e emocional da criança 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto com as Famílias  Projeto transversal a desenvolver na sala 1 do JI de Belém (ao longo do 

ano letivo) 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 28-03-

2022) 

Data Início 

1-10-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Encarregados de Educação 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora de Infância 

Destinatários: 

JIB1; 

Descrição: 

Este Projeto surge a partir de um princípio fundamental - envolver as famílias nas dinâmicas de 

aprendizagem das suas crianças.  

  

 ?De modo a dar resposta à diversidade cultural, o processo de trabalho colaborativo e o estabelecer 

de parcerias entre educadores/as e famílias é essencial para promover o desenvolvimento social, 

emocional e educativo nas crianças?  

 Albright e Weissberg, 2010 

Objectivos: 

- Construção de relações de confiança.  Criar uma escola amiga das famílias 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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A Natureza: conhecer amar e proteger ? Tema aglutinador do PAA  Projeto transversal a 

desenvolver ao longo do ano na sala 1 do JI  de Belém 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 28-03-

2022) 

Data Início 

1-10-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora de Infância 

Destinatários: 

JIB1; 

Descrição: 

"Se queremos que as crianças floresçam, que se tornem verdadeiramente empoderadas, então 

deixemos que amem a terra antes de lhes pedirmos que a salvem" 

  

 David Sobel 

  

  

 Este Projeto surge com base no Tema aglutinador do PAA do Agrupamento e será desenvolvido de 

forma articulada com todas as áreas de conteúdo da Educação Pré-Escolar. As aprendizagens a 

promover nas várias áreas de conteúdo articulam-se visando uma aprendizagem holística e 

significativa 

 Pretende-se no nosso dia a dia, desenvolver diferentes atividades lúdicas e divertidas, do interesse 

das crianças e adequadas a esta faixa etária. Sensibilizar a criança para a importância e aprendizagem 

de conceitos e valores subjacentes ao desenvolvimento sustentável. 

 Pretende-se colocar as crianças no centro desse desenvolvimento e promover, deste modo, o seu 

envolvimento enquanto cidadãs de plenos direitos. 

Objectivos: 

- Sensibilizar a criança para a importância e aprendizagem de conceitos e valores subjacentes ao 

desenvolvimento sustentável. 

 



Página 397 de 1323 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Articulação entre ciclos 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

7-10-2021 

Data Término 

7-10-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Educadora Ana Dias 

Destinatários: 

JIB1; 

Descrição: 

Passagem de informação dos alunos que transitaram para o primeiro ano do primeiro ciclo. 

Objectivos: 

- Facultar elementos facilitadores da integração das crianças do Pré Escolar no 1º Ciclo 

 

Observações: 

Articulação entre ciclos 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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COMO FRUTA TODOS OS DIAS/DIA DA ALIMENTAÇÃO 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

11-10-2021 

Data Término 

15-10-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela e Assistente 

Operacional da sala 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

Articulação com as Famílias no envio de uma peça de fruta; 

  

   Preparação da fruta (lavar, descascar, cortar...); 

  

   Confeção/Degustação  de espetadas de frutas. 

Objectivos: 

- Fomentar regras e hábitos de comer fruta todos os dias  

 

Observações: 

A atividade foi agendada e planeada em articulação com as três salas do Jardim de Infância, tendo a 

sua realização acontecido individualmente em cada sala. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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COMO FRUTA TODOS OS DIAS/DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

11-10-2021 

Data Término 

15-10-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Isilda Guerreiro e Assistente 

Operacional da Sala 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

Articulação com as Famílias no envio de uma peça de fruta; 

  

   Preparação da fruta (lavar, descascar, cortar...); 

  

   Confeção/Degustação de espetadas de frutas. 

Objectivos: 

-  Fomentar regras e hábitos de comer fruta todos os dias 

 

Observações: 

A atividade foi agendada e planeada em articulação com as três salas do Jardim de Infância, tendo a 

sua realização acontecido individualmente em cada sala. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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COMO FRUTA TODOS OS DIAS/DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

11-10-2021 

Data Término 

15-10-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Sílvia Fernandes e Assistente 

Operacional da Sala 

Destinatários: 

JIBR2; 

Descrição: 

Articulação com as Famílias no envio de uma peça de fruta; 

  

   Preparação da fruta (lavar, descascar, cortar...); 

  

   Confeção/Degustação de espetadas de frutas. 

Objectivos: 

- Fomentar regras e hábitos de comer fruta todos os dias 

 

Observações: 

A atividade foi agendada e planeada em articulação com as três salas do Jardim de Infância, tendo a 

sua realização acontecido individualmente em cada sala. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

Proponente: silvia ferrnandes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Alimentação saudável. Realização de diversas atividades relacionadas co o tema. 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

11-10-2021 

Data Término 

30-10-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Ana Dias 

Destinatários: 

JIMR1; Enc. Educação; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Realização de diversas atividades relacionadas com o tema Alimentação saudável: culinária: Sopa e 

doce de abóbora 

 Expressão plástica: pinturas, cortes e colagens 

 Exploração da roda dos alimentos 

 Jogos sensitivos, olfativos e degustação 

 Diversas histórias sobre o tema 

Objectivos: 

- Motivar e sensibilizar para uma alimentação mais saudável.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: ana dias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Semana da Alimentação 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

11-10-2021 

Data Término 

22-10-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Docente Maria Eduarda Gomes 

Destinatários: 

JIB4; Funcionários; Titulares de Turma do Ensino 

Pré-Escolar; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Atividades no âmbito da educação alimentar/saudável: visualização de PPT; histórias; jogo ?Da Horta 

para o Prato?; atividades de expressão plástica(modelagem, recorte, colagem, rasgagem, pintura); 

entoação de músicas e iniciação ao instrumento musical - clavas; construção/seriação de conjunto de 

frutas ; elaboração de semáforo dos alimentos; descoberta de palavras que indicam o gosto, o cheiro 

e o aspeto dos alimentos; adivinhas; experiência de sabores/jogo sensorial. 

Objectivos: 

- Sensibilizar para uma alimentação saudável e identificar diferentes categorias de alimentos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Jogos pedagógicos da propriedade da educadora. 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: maria eduarda gomes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Intercâmbio escola/família, alimentação saudável 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Intercâmbio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

11-10-2021 

Data Término 

22-10-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Docente Maria Eduarda Gomes 

Destinatários: 

JIB4; Enc. Educação; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Ainda no âmbito da alimentação saudável, promoveu-se uma mini exposição no placard do JI, com 

diversos trabalhos  executados conjuntamente entre os alunos e os encarregados de educação 

relativo ao tema alimentação saudável. 

Objectivos: 

- Educar para a inovação e  criatividade. Gerir os  recursos para uma melhor qualidade do 

ensino/aprendizagem. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: maria eduarda gomes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"Horta na Escola - há vida no recreio" 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Gestão de Equipamentos e Espaços 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

12-10-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matias 

Destinatários: 

MR4B; 

Descrição: 

Continuação do projeto para motivar as crianças a consumirem produtos biológicos. 

 Tirar fotos às diferentes etapas, semear, plantar, cuidar e colher, compostagem e organizar um 

álbum individual. 

  Esta atividade é no âmbito da alimentação saudável, espírito de partilha e inter-ajuda, trabalho de 

equipa, responsabilidade ambiental e ser tolerante e empreendedor. 

Objectivos: 

- - Responsabilidade ambiental; - Ser tolerante e empreendedor 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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O problema do mês 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

12-10-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matias 

Destinatários: 

MR4A; MR4B; 

Descrição: 

Projeto de articulação entre escolas e anos de escolaridade. 

   Todos os alunos do 4.º terão que resolver a mesma situação problemática mensalmente. 

Objectivos: 

- Criar técnicas de resoluçãode situações problemáticas 

 

Observações: 

Desenvolver nos alunos o gosto pela Matemática. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dez Minutos a Ler 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

12-10-2021 

Data Término 

12-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matias 

Destinatários: 

MR4B; 

Descrição: 

Ajudar os alunos a ler mais e melhor, motivando-os para a leitura autónoma e dotá-los 

 de uma consciência crítica, responsável e ética. 

Objectivos: 

- Promover o contacto com a prática regular de leitura. 

 

Observações: 

Aumento da competência leitora; 

     Incremento das rotinas de leitura; 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia da Alimentação - Alimentação Saudável 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

15-10-2021 

Data Término 

15-10-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora 

Destinatários: 

JIB2; 

Descrição: 

Sensibilização para uma Alimentação saudável - Batido de frutas 

Objectivos: 

- Sensibilização para uma alimentação saudável 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia da Alimentação - Alimentação Saudável 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

15-10-2021 

Data Término 

15-10-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora 

Destinatários: 

JIB1; 

Descrição: 

Sensibilização a partir da experimentação para uma alimentação saudável. Confeção de uma sopa de 

letras para o almoço. 

Objectivos: 

- Sensibilização, a partir da experimentação, para uma alimentação saudáve 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia da Alimentação 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

15-10-2021 

Data Término 

18-10-2021 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes:Ana Isabel Lopes: Ana Rêgo; Maria 

Santos ; Vanda Dias; Ana Rôla; Anabela Cordeiro; 

António Ferraz; Paula Gonçalves; Delfim Oliveira 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

Funcionários; Coordenadores de Escola ; Alunos 

com NEE; Alunos 1ºCiclo; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Atividade dinamizada no âmbito do Dia da Alimentação: palestras; visualização de filmes; trabalhos 

de expressão plástica; entoação de músicas. 

 Jardim de Infância: Ida ao refeitório ver confecionar a sopa; 

 - Atividade sobre a higiene oral : História : jacaré com dores de dentes; 

 Participação das crianças para a lavagem dos dentes do jacaré ( boneco de peluche grande); 

 - distribuição de pastas de dentes às crianças. 

Objectivos: 

-  - Aquisição de hábitos de uma boa alimentação. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Mundial da Alimentação - ?Almoço saudável ? 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Intercâmbio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

15-10-2021 

Data Término 

15-10-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Docentes Maria Eduarda e Paula Tanqueiro 

Destinatários: 

JIB1; JIB4; Funcionários; Titulares de Turma do 

Ensino Pré-Escolar; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

No âmbito do dia da alimentação  realizou-se intercâmbio sobre a  temática da alimentação saudável 

entre as salas 4 e 1. As crianças da sala 4 confecionaram um sumo de fruta e as da sala 1 

confecionaram sopa. Os alimentos foram consumidos durante o almoço. 

Objectivos: 

- Sensibilizar para uma alimentação saudável 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Os encarregados de educação ofereceram os alimentos necessários para a execução da atividade. 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: maria eduarda gomes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemoração dos 100 anos de saramago 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-02-

2022) 

Data Início 

15-10-2021 

Data Término 

16-11-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Elsa Cristina Capela 

Destinatários: 

JIB3; 

Descrição: 

"Comemoração dos 100 anos de Saramago". 

 Breve biografia do escritor e observação de algumas imagens/fotografias do escritor ao longo da sua 

vida. 

 Visualização de um pequeno filme " A maior flor do mundo". 

 Registo gráfico do filme para exposição. 

Objectivos: 

- Conhecer o escritor . 

 

Observações: 

As crianças participaram com muito entusiasmo e envolveram-se nas atividades. Partilharam 

também esta vivência/aprendizagem com os familiares. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 
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Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Receção aos alunos 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

16-10-2021 

Data Término 

16-10-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora / Assistente e crianças 

Destinatários: 

JIMR3; 

Descrição: 

Apresentação das crianças novas na sala às restantes. 

 Canção de boas vindas. 

 Pintura coletiva 

 Jogos no recreio. 

Objectivos: 

- Promover a integração/adaptação das crianças ao jardim de infância  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: patriciamarques patriciamarques 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Mundial da Alimentação 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

17-10-2021 

Data Término 

17-10-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Patrícia Marques 

Destinatários: 

JIMR3; 

Descrição: 

Cada criança constrói a sua espetada de fruta. 

 Degustação da espetada de fruta. 

Objectivos: 

- Sensibilizar para a impotância de  uma alimentação saudável. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: patriciamarques patriciamarques 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia da alimentação 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

18-10-2021 

Data Término 

18-10-2021 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Fátima Ramos 

Destinatários: 

MS1; MS2; MS3A; MS4A; 

Descrição: 

Leitura do livro "A lagartinha muito comilona" acompanhado de teatro de fantoches" 

 Realização de tarefas : pintura e textos escritos desenvolvendo a temática da alimentação saudável. 

Objectivos: 

- Promover uma alimentação saudável 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Arrumação do CAA 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Gestão de Equipamentos e Espaços 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

20-10-2021 

Data Término 

20-10-2021 

Proponentes:  

UEE 

Expressões 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

André Godinho e Ana Gama 

Destinatários: 

5º A; 

Descrição: 

Arrumação dos vários espaços do CAA, para melhor utilização por parte dos alunos, professores e 

auxiliares. 

Objectivos: 

- Melhorar as aprendizagens dos alunos, de forma que se sintam mais confortáveis e predispostos a 

fazer as suas aprendizagens. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 
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Proponente: andre godinho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Afetos no Jardim de Infância 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Verificada pelo coordenador de 

disciplina/grupo 

Data Início 

23-10-2021 

Data Término 

23-10-2021 

Proponentes:  

J F Belém 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Psicologa, monitoras Junta de Freguesia de 

Belém, Educadores 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; JIMR1; 

JIMR2; JIMR3; JIMR4; JIBR1; JIBR2; JIBR3; 

Descrição: 

Projeto Intervir - Junta de Freguesia de Belém. 

  

 Sessões semanais (1hora) em contexto de grupo destinadas às crianças de 5/6 anos  dos Jardim de 

Infância da freguesia 

Objectivos: 

-  Proprcionar à criança um momento de descontração e tranquilidade através da conscencialização 

dos seus estados tónicos, de uma regulação do seu ritmo interno e harmonização dos segmentos 

corporais, renovando as suas energias - Melhoria da auto estima social e emocional da criança 

 

Observações: 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Halloween 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-02-

2022) 

Data Início 

25-10-2021 

Data Término 

29-10-2021 

Proponentes:  

Línguas 

220 - Português e Inglês 

Dinamizadores: 

Mafalda Manita; Alínea Gonçalves; Pedro 

Ferreira 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 

Descrição: 

Halloween on line , construção de um ficheiro alusivo ao tema , fazer um e book, tudo através da 

classroom. 

Objectivos: 

- Motivar os alunos para a aprendizagem da língua e cultura inglesa; desenvolver atitudes e hábitos 

de trabalho.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

Proponente: Mafalda Manita 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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MIBE - Mês Internacional da Biblioteca Escolar 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

27-10-2021 

Data Término 

29-10-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Mónica Correia 

Destinatários: 

JI1AA; 

Descrição: 

Relato das Fábulas de La Fontaine: "A Cigarra e a Formiga" e a " A Tartaruga e a Lebre" com imagens 

a 3D. 

Objectivos: 

- Promover o gosto pelas histórias tradicionais 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reuniões do grupo de Francês 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

28-10-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Línguas 

320 - Francês 

Dinamizadores: 

Emanuela Azevedo 

Destinatários: 

Professores; 

Descrição: 

Realização de reuniões de grupo disciplinar para: 

 - Promover a partilha e a interação entre os elementos do grupo, no sentido de criar um bom 

ambiente de trabalho; 

 - Planificar  e monitorizar as atividades  da disciplina de  Francês; 

 - Promover e apoiar a integração das TIC na didática e prática profissional; 

 -  Elaborar e uniformizar os critérios de atuação e de avaliação; 

 - Partilhar materiais,  experiências pedagógicas e realizar trabalho colaborativo; 

 - Analisar os resultados obtidos pelos alunos nos momentos formais de avaliação (final de cada 

período),  identificar fragilidades e pontos fortes, propor ações 

 conducentes a patamares superiores de qualidade; 

 - Definir  estratégias com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos. 

Objectivos: 

- Promoção do trabalho de grupo, tendo em vista o sucesso escolar dos alunos. 

 

Observações: 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Emanuela Azevedo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Pão por Deus/dia das bruxas 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

29-10-2021 

Data Término 

29-10-2021 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Fátima Ramos e professoras das turmas 

Destinatários: 

MS1; MS2; MS3A; MS4A; 

Descrição: 

Explicação e vídeos sobre as origens do dia das bruxas. A tradição portuguesa "Pão por Deus".  

 Desfile de máscaras, coreografia a partir de uma canção/coreografia do dia das bruxas. 

 Pintura de imagens alusivas ao tema, palavras cruzadas, escrita de fases. 

 Filmes: A bruxa Mimi e o dragão da meia-noite/Desculpe, você é uma bruxa? 

Objectivos: 

- Promover as tradições. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Halloween 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

29-10-2021 

Data Término 

29-10-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Docente Maria Eduarda Gomes 

Destinatários: 

JIB4; Funcionários; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Celebração do Halloween através de diversas atividades; histórias da bruxa Mimi  e da Bruxa 

Medrosa; lenga lenga; diferentes técnicas de pintura; experiência colorida; música/dança alusiva ao 

tema; decoração dos espaços. 

Objectivos: 

- Divulgar culturas e tradições. Desenvolver a capacidade expressiva e criativa através de 

experimentação e produção plástica. Desenvolver o gosto pela arte.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: maria eduarda gomes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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HALLOWEEN 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

29-10-2021 

Data Término 

29-10-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Sílvia Fernandes e Assistente 

operacional Isabel Palminha 

Destinatários: 

JIBR2; 

Descrição: 

Convívio entre as crianças 

Objectivos: 

- promover o convívio entre as crianças 

 

Observações: 

Atividade dinamizada  em articulação com as três salas do Jardim de Infância. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: silvia ferrnandes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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HALLOWEEN 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

29-10-2021 

Data Término 

29-10-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela e Assistente 

operacional Carla Brito 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

Atividade dinamizada  em articulação com as três salas do Jardim de Infância. 

Objectivos: 

- promover o convívio entre as crianças 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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HALLOWEEN 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

29-10-2021 

Data Término 

29-10-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Isilda Guerreiro e Assistente 

operacional Teresa Ribeiro 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

CONVÍVIO ENTRE AS CRIANÇAS. 

Objectivos: 

-  Promover o convívio entre as crianças 

 

Observações: 

Atividade dinamizada  em articulação com as três salas do Jardim de Infância. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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A comemoração do 1º de Dezembro 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Efeméride 

 

Estado: Aprovada (19-10-2021) 

Data Início 

1-11-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

Dinamizadores: 

Docente de HGP 

Destinatários: 

6º A; 6º B; 6º C; 6º D; 6º E; 

Descrição: 

Realização e apresentação de trabalhos alusivos a esta data. 

Objectivos: 

- Promover o gosto pelo conhecimento da História  

 

Observações: 

Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em conhecimento. 

  

 Realizar atividades de forma autónoma e responsável. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: anabela estevao 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 456 de 1323 

 

Comemoração do 1º de dezembro 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Efeméride 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

2-11-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

Dinamizadores: 

Professora de HGP 

Destinatários: 

6ª G; 

Descrição: 

Realização e apresentação de trabalhos alusivos a esta data. 

Objectivos: 

- Pesquisar, selecionar informação para a transformar em conhecimento. Realizar atividades de 

forma autónoma e responsável. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Regina Calejo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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As castanhas/Magusto 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

3-11-2021 

Data Término 

11-11-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Docente Maria Eduarda Gomes 

Destinatários: 

JIB4; Funcionários; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Apresentação da lenda de  S. Martinho, em animação e sombras chinesas. Durante a semana 

debruçar-nos-emos essencialmente na área do conhecimento do mundo (castanheiros, ouriços?) e a 

área da formação pessoal e social com os valores da partilha e solidariedade. Colmatamos a temática 

com a oferta de cartuchos utilizando técnicas de dobragem, colagem e pintura de preferência com 

outra sala do JI. 

Objectivos: 

- Preservar, valorizar as tradições populares e fomentar troca de experiências 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Solicitação aos encarregados de educação de castanhas para a realização do magusto. 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: maria eduarda gomes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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CINANIMA vai às escolas 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

8-11-2021 

Data Término 

14-11-2021 

Proponentes:  

Plano Nacional de Cinema (PNC) 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Ciências Sociais e Humanas 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

400 - História 

410 - Filosofia 

420 - Geografia 

Dinamizadores: 

Maria de Lurdes Ramalho, Paula Tanqueiro, 

Anabela Estevão, Renata Moreira e todos os 

docentes que participarem na atividade 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 5º A; 5º C; 5º 

D; 6º A; 6º B; 6º C; 6º D; 6º E; 7º A; 7º B; 7º C; 7º 

D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 10º B; 10º D ; 10º H ; 10º 

I ; 10º J ; 10º L ; 11º D ; 11º E; 12º E ; 

Descrição: 

O CINANIMA é o Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, que celebra 45 anos em 

2021, face às restrições à circulação de alunos e professores devido à pandemia decidiu permitir este 

ano, mais uma vez, que as escolas tivessem um acesso online aos filmes de animação do festival. 

 Assim, criou para cada ciclo, a saber, para o Pré-escolar e 1º ciclo, 2º e 3º ciclos e para o ensino 

secundário, dois programas (A e B). As escolas/professores podem escolher o programa a que 

querem ter acesso. Foram, portanto, disponibilizados os programas com os resumos e os tempos de 

cada filme. 
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Objectivos: 

- Reconhecer o cinema, como expressão artística; Reconhecer o papel da criatividade na sociedade 

em geral;Adquirir o gosto e o interesse pelas diversas manifestações culturais; Desenvolver o espírito 

de observação, de análise e reflexão; 

 

Observações: 

Tendo em conta o plano de contingência que não nos permite visitas de estudo, parece-me ser de 

aproveitar a hipótese de, não podendo nós ir até às instalações e cinemas onde o Festival decorre, 

que venha o Festival às nossas salas de aula e não se perca essa possibilidade de enriquecimento 

cultural e diversificação de materiais e estratégias. 

  

 Os programas para os vários ciclos foram dados a conhecer aos educadores e professores pelos 

coordenadores de departamento, pelo representante do grupo disciplinar ou diretamente por um 

dos membros do PNC de modo a abranger todo o agrupamento nesta atividade. 

 Os filmes só poderão ser visionados com os alunos, em sala de aula, preservando assim, os direitos 

de autor e o contratto celebrado com o CINANIMA. 

 No ano anterior houve uma enorme adesão ao festival "Monstrinha", também com filmes dedicados 

a várias faixas etárias e que teve grande adesão e feedback. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Os programas e os filmes são cedidos gratuitamente ao agrupamento pelo CINANIMA e, depois de os 

educadores/professores indicarem as escolas/anos/turmas e o programa escolhido (A ou B) será 

propiciado o link e a password que permite aceder ao VIMEO onde os filmes se encontram e a partir 

de onde podem ser passados aos alunos em sala de aula. 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Maria Lurdes Ramalho 

Equipa: 

Ana Lopes; Anabela Cordeiro; anabela estevao; david assunccao; lara carvalho; lita correia; Luzia 

Ramos; Maria José Filhó; Patrcia Pinteus; Paula Tanqueiro; Renata Maria Celorico Moreira; telma 

esteves; 



Página 463 de 1323 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Cinanima- Festival internacional de cinema de animação de Espinho 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

8-11-2021 

Data Término 

14-11-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras 

Destinatários: 

JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

Descrição: 

O CINANIMA oferece seis programas, dois para cada nível de ensino, cada um com um conjunto de 

cerca de uma dezena de filmes de curta-metragem selecionados pelo Serviço Educativo do 

CINANIMA. 

Objectivos: 

- Melhorar a literacia fílmica das crianças - Proporcionar contacto com filmes de animação com 

qualidade artística 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 

maria oliveira; maria eduarda gomes; Paula Tanqueiro; 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Olimpíadas da Matemática 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Concurso 

 

Estado: Aprovada (6-06-2022) 

Data Início 

10-11-2021 

Data Término 

10-11-2021 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

500 - Matemática 

Dinamizadores: 

Lita Maria Soares Correia 

Destinatários: 

7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

Os alunos irão participar num Concurso de Matemática, a nível nacional, envolvendo raciocínio 

matemático, aplicado a situações concretas da vida real.. 

Objectivos: 

- criar, incentivar e desenvolver o raciocínio Matemático, o treino na resolução de problemas e 

detetar vocações precoces nesta área do saber; promover a divulgação matemática elementar; 

estimular e motivar os alunos para a Matemática. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: lita correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Magusto 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

11-11-2021 

Data Término 

11-11-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora 

Destinatários: 

JIB2; 

Descrição: 

Celebração de uma tradição cultural; convívio 

Objectivos: 

- Conhecer e preservar tradições da época 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Magusto 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

11-11-2021 

Data Término 

11-11-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora 

Destinatários: 

JIB1; 

Descrição: 

Celebração de uma tradição cultural; convívio 

Objectivos: 

- Conhecer e preservar tradições da época 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia de São Martinho - Magusto 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

11-11-2021 

Data Término 

11-11-2021 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes: Ana Isabel Lopes; Ana Rego; Anabela 

Cordeiro; Maria Santos; Ana Rôla; Vanda Dias; 

Paula Gonçalves; António Ferraz; Delfim Oliveira 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

Funcionários; Alunos com NEE; Alunos 1ºCiclo; 

Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Realização de um magusto na escola para comemoração do Dia de São Martinho. 

 Realização de trabalhos de expressões alusivos á época. 

Objectivos: 

- Preservar e viver uma tradição - Magusto; 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Magusto 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

11-11-2021 

Data Término 

11-11-2021 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes 

Destinatários: 

JI1AA; MS1; MS3A; MS4A; 

Descrição: 

Comemoramos  o dia de S. Martinho no dia 11 de novembro com um magusto e algumas atividades 

lúdicas alusivas a este tema tradicional. As castanhas são oferecidas pela Junta de Freguesia da 

Ajuda. 

Objectivos: 

- Promover o conhecimento das tradições da nossa cultura. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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VIVER O DIA DE S.MARTINHO 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

11-11-2021 

Data Término 

11-11-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela e Assistente 

Operacional Carla Brito 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

Trabalhos alusivos à temática do S.Martinho: 

  

 Pinturas, canções, lengalengas. 

  

 Apresentação da história do Martinho através de sombras chinesas. 

Objectivos: 

- Viver uma tradição e promover o convívio entre as crianças. 

 

Observações: 

Algumas das atividades foram volvidas em articulação com as três salas do Jardim de Infância. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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VIVER O S.MARTINHO 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

11-11-2021 

Data Término 

11-11-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Isilda Guerreiro e Assistente 

operacional Teresa Ribeiro 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

Trabalhos alusivos à temática do Martinho: 

  

 Pinturas, canções, lengalengas. 

  

 Apresentação da história do Martinho através de sombras chinesas. 

Objectivos: 

- Viver a tradição e promover o convívio entre as crianças 

 

Observações: 

Algumas das atividades foram volvidas em articulação com as três salas do Jardim de Infância. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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VIVER O S.MARTINHO 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

11-11-2021 

Data Término 

11-11-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora SILVIAfERNANDES e Assistente 

operacional ISABEL PALMINHA 

Destinatários: 

JIBR2; 

Descrição: 

Trabalhos alusivos à temática do S.Martinho: 

  

 Pinturas, canções, lengalengas. 

Objectivos: 

- Viver a tradição e promover o convívio entre as crianças 

 

Observações: 

Algumas das atividades foram volvidas em articulação com as três salas do Jardim de Infância. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: silvia ferrnandes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visionamento do filme de animação A Maior Flor do Mundo 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

16-11-2021 

Data Término 

16-11-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora de Infância 

Destinatários: 

JIB1; BEAER - Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento; 

Descrição: 

No âmbito das comemorações do centenário de José Saramago desenvolver uma atividade 

interessante e  adequada à Educação Pré Escolar. 

Objectivos: 

- Proporcionar experiências e oportunidades de aprendizagem através do contacto com 

manifestações de cultura diversificadas 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 484 de 1323 

 

Comemoração do centenário de José Saramago 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-12-

2021) 

Data Início 

16-11-2021 

Data Término 

17-11-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Ana Dias 

Destinatários: 

JIMR1; 

Descrição: 

Visualização de um filme: A Maior Flor do Mundo. Realização de um desenho sobre o filme. Em pares 

realização de uma flor em plasticina. 

Objectivos: 

- Estimular o gosto pela leitura. Dar a conhecer autores de literatura portuguesa. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 
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Proponente: ana dias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Nacional do Pijama 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

19-11-2021 

Data Término 

19-11-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Zilda 

Destinatários: 

JIB1; Funcionários; Comunidade Educativa; 

Coordenadores de Escola ; Alunos com NEE; 

Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Todas as crianças, a educadora e a assistente andaram de pijama durante o dia e as crianças ainda 

trouxeram o boneco com que costumam dormir. 

 Fizemos uma festa conjunta com as outras salas do JI e com o 1º ciclo, dançando ao som da música 

deste ano do Dia Nacional do Pijama e outras músicas. 

 Construímos também uma "cama" com papel cenário e  tintas, onde cada criança tirou uma 

fotografia com o seu peluche. 

Objectivos: 

- Sensibilizar as crianças para outras realidades. Neste caso, crianças que não têm casa e família. 

 

Observações: 

Foi um dia vivido de uma forma diferente e penso que o objetivo deste dia foi percebido pelo menos 

pelas crianças mais crescidas. Juntaram moedas e foram-nas colocando dentro da casinha... 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 82.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 82.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 83.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 83.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Nacional do Pijama 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

19-11-2021 

Data Término 

19-11-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Zilda 

Destinatários: 

JIB1; Funcionários; Comunidade Educativa; 

Coordenadores de Escola ; Alunos com NEE; 

Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Todas as crianças, a educadora e a assistente andaram de pijama durante o dia e as crianças ainda 

trouxeram o boneco com que costumam dormir. 

 Fizemos uma festa conjunta com as outras salas do JI e com o 1º ciclo, dançando ao som da música 

deste ano do Dia Nacional do Pijama e outras músicas. 

 Construímos também uma "cama" com papel cenário e  tintas, onde cada criança tirou uma 

fotografia com o seu peluche. 

Objectivos: 

- Sensibilizar as crianças para o facto de existirem outras crianças sem famílias. 

 

Observações: 

Foi um dia vivido de uma forma diferente e penso que o objetivo deste dia foi percebido pelo menos 

pelas crianças mais crescidas. Juntaram moedas e foram-nas colocando dentro da casinha... 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 82.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 82.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 83.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 0.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Internacional dos direitos da criança 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

20-11-2021 

Data Término 

20-11-2021 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Educadoras Ana Isabel Lopes; Ana Rêgo- 

Docentes: Ana Rôla; Maria Santos; Vanda Dias; 

Anabela Cordeiro; António Ferraz; Delfim 

Oliveira; Paula Gonçalves 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

Funcionários; Comunidade Educativa; 

Coordenadores de Escola ; Alunos com NEE; 

Alunos 1ºCiclo; Alunos Pré-Escolar; Alunos com 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Atividades relacionadas com os direitos da criança onde os alunos são chamados questionar e 

pesquisar os direitos que as crianças tem no munfdo. 

Objectivos: 

- - Desenvolver hábitos e gosto pela pesquisa e valores de cidadania. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Nacional do Pijama 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Aprovada (3-01-2022) 

Data Início 

22-11-2021 

Data Término 

22-11-2021 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes 

Destinatários: 

JIBR1; JIBR2; JIBR3; BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; 

BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

Descrição: 

Os docentes organizam na sala e com as famílias atividades lúdicas e educativas inspiradas pela 

Missão Pijama. 

 A data coincide com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. 

Objectivos: 

- Sensibilizar para o direito de todas as crianças crescerem em família. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Helena Martins 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 494 de 1323 

 

Comemoração do Dia Nacional da Cultura Científica 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Palestra 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

24-11-2021 

Data Término 

24-12-2021 

Proponentes:  

Biblioteca 

Matemática e Ciências Experimentais 

510 - Física e Química 

Dinamizadores: 

Ana Sousa e Rosa Correia 

Destinatários: 

10º H ; 10º I ; 11º C; 11º D ; 11º H; 12º B ; 12º F ; 

Descrição: 

A palestra comemorativa do Dia Nacional da Cultura Científica, decorreu no dia 24 de novembro com 

o tema "A História da Mineração em Portugal", cujo orador foi o Professor Adelino Galvão do IST . 

 A dinamização desta iniciativa foi da responsabilidade de uma  professora da área disciplinar de 

Física e Química em articulação com a  Biblioteca Escolar. 

 A palestra dirigiu-se, essencialmente, aos alunos das áreas de Economia A e C, Física e Química A, 

Biologia e Geologia e Química ( 12 º ano). 

Objectivos: 

- Motivar os alunos para novas aprendizagens relacionadas com o seu currículo.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Ensino Experimental das Ciências da Ciência Viva-1.º Ciclo 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-12-2021 

Data Término 

12-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matias 

Destinatários: 

MR4B; 

Descrição: 

Várias atividades experimentais no âmbito das ciências. 

Objectivos: 

- Motivação e ampliação de conhecimentos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Programa Municipal Secundário para Todos - Ações de Ciência Viva 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

2-12-2021 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Diretor de Turma 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Rita Ubaldo e Técnicos do Pavilhão do 

Conhecimento - Ciência Viva 

Destinatários: 

MR1A; UEE; 

Descrição: 

Ao longo do ano letivo, os alunos terão ações de Ciência Viva - Atividades no âmbito do ensino 

experimental das  ciências. As atividades serão realizadas em coadjuvação com a professora titular 

de turma e os técnicos acima referidos. 

Objectivos: 

- Promover o sucesso escolar e estabelecer situações de igualdade no acesso à educação. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: rita ubaldo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Programa Municipal Secundário para Todos ? Ações Ciência Viva 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

2-12-2021 

Data Término 

20-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

PTT Dina Tavares e Técnicos da Ciência Viva 

Destinatários: 

MR1B; 

Descrição: 

Ao longo do ano letivo, os alunos terão ações de Ciência Viva - atividades no âmbito do ensino 

experimental das ciências. Estas atividades serão realizadas em coadjuvação com a professora titular 

da turma e os técnicos das entidades referidas no Projeto - "Programa Municipal Secundário para 

todos". 

Objectivos: 

- Promover o sucesso escolar e estabelecer condições de igualdade no acesso à educação. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: dina tavares 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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O NATAL ESTÁ A CHEGAR... 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Efeméride 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

2-12-2021 

Data Término 

17-12-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

EDUCADORA IZILDA GUERREIRO E ASSISTENTE 

OPERACIONAL 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

Promover a concretização de atividades que sejam facilitadores na experimentação/vivência de 

situações relacionadas com quadra natalícia. Como por exemplo: 

 Produção de trabalhos artísticos com esta temática para decorar a sala de atividades/corredor 

 Ornamentação da árvore de Natal do Jardim de Infância; 

 Ensaiar e cantar cantigas de Natal; 

 Fazer um postal de Boas Festas para ofertar às famílias, 

 Escrever uma carta ao Pai Natal; 

 Entre outras... 

 , 

Objectivos: 

- - Promover valores como o da Amizade e Partilha Entre as crianças e fomentar o espirito natalicio 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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O NATAL ESTÁ A CHEGAR... 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Efeméride 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

2-12-2021 

Data Término 

17-12-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela e Assistente 

Operacional 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

Promover a concretização de atividades que sejam facilitadores na experimentação/vivência de 

situações relacionadas com quadra natalícia. Como por exemplo: 

 Produção de trabalhos artísticos com esta temática para decorar a sala de atividades/corredor 

 Ornamentação da árvore de Natal do Jardim de Infância; 

 Ensaiar e cantar cantigas de Natal a todas as  turmas,  

 Fazer um postal de Boas Festas para ofertar às famílias, 

 Escrever uma carta ao Pai Natal; 

  

 Entre outras... 

 , 

Objectivos: 

- - Promover valores como o da Amizade e Partilha entre as crianças e fomentar o espirito natalìcio 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 506 de 1323 

 

O NATAL ESTÁ A CHEGAR... 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Efeméride 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

2-12-2021 

Data Término 

17-12-2021 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Sílvia Fernandes 

Destinatários: 

JIBR2; 

Descrição: 

Promover a dinamização de atividades que sejam facilitadores na experimentação/vivência de 

situações relacionadas com quadra natalícia. Como por exemplo: 

 Produção de trabalhos artísticos com esta temática para decorar a sala de atividades/corredor 

 Ornamentação da árvore de Natal do Jardim de Infância; 

 Ensaiar e cantar cantigas de Natal para apresentar A todas as turmas; 

 Fazer um postal de Boas Festas e um presente  para ofertar às famílias, 

  

  

 Entre outras... 

 , 

Objectivos: 

- - Promover valores como o da Amizade e Partilha entre as crianças e fomentar o espírito natalício 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: silvia ferrnandes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Recriação da Apanha da Azeitona - reviver tradições da cultura popular 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

6-12-2021 

Data Término 

10-12-2021 

Proponentes:  

UEE 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Eulália Gaspar Vilariça, Cristina Brito, Cíntia 

Chong, Teresa Frazão e Zélia Matias 

Destinatários: 

MR4B; Professores; UEE; Alunos com NEE; 

Alunos com medidas de suporte à aprendizagem 

e à inclusão; 

Descrição: 

Recriação da apanha da Azeitona - Reviver tradições da Cultura Popular 

  Os alunos da Unidade de Apoio Especializado e a turma B do quarto ano irão recriar esta tradição - 

apanhar a azeitona de uma oliveira que se encontra no recinto da escola Moinhos do Restelo. Antes, 

visualizarão um vídeo ilustrativo da atividade e depois ocorrerá um debate sobre a importância da 

azeitona na alimentação mediterrânica. 

Objectivos: 

-  Reviver as tradições populares. Debater a importância da alimentação saudável (alimentação 

mediterrânica). Conhecer o processo da fabricação do azeite- 

 

Observações: 

Esta atividade é proposta pelas professoras de Educação Especial da Escola Moinhos do Restelo 

(Eulália Gaspar Vilariça, Cristina Brito, Cíntia Chong e Teresa Frazão) e a Professora do 4ºB (Zélia 

Matias). 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 



Página 509 de 1323 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: eulalia vilarica 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Cânticos de Natal 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (3-01-2022) 

Data Início 

13-12-2021 

Data Término 

17-12-2021 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes 

Destinatários: 

JIBR1; JIBR2; JIBR3; BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; 

BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

Descrição: 

Os alunos irão entoar cânticos de Natal para as diferentes turmas, ao longo da semana. 

Objectivos: 

- Fomentar nas crianças o gosto pelas cantigas e o prazer de o partilhar com os outros; Proporcionar 

momentos de convívio e partilha nesta época festiva. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Helena Martins 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 513 de 1323 

 

Christmas Fun 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-02-

2022) 

Data Início 

13-12-2021 

Data Término 

17-12-2021 

Proponentes:  

Línguas 

220 - Português e Inglês 

Dinamizadores: 

Mafalda Manita, Alínea Gonçalves, Pedro 

Ferreira 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 

Descrição: 

Christmas Fun, construção de crackers de Natal e troca interturmas. 

Objectivos: 

- Motivar os alunos para a aprendizagem da língua e cultura inglesa; desenvolver atitudes e hábitos 

de trabalho. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

Proponente: Mafalda Manita 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Teatro  Armando Politeama " A pequena sereia" 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

16-12-2021 

Data Término 

16-12-2021 

Proponentes:  

AEC 

CAF 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes; Ana Lopes; Ana Rêgo;  Anabela 

Cordeiro;  Vanda Dias; Maria Santos; Ana Rôla; 

António Ferraz; Paula Gonçalves. 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

Funcionários; Comunidade Educativa; Alunos 

com NEE; Alunos 1ºCiclo; Alunos Pré-Escolar; 

Alunos com medidas de suporte à aprendizagem 

e à inclusão; 

Descrição: 

Visita de estudo ao teatro Politeama para assistir à peça " A pequena Sereia". 

Objectivos: 

- Promover a participação em iniciativas culturais e artísticas. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 10.50 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Entoação de canções de Natal entre turmas - pré - escolar e 1ºciclo 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

17-12-2021 

Data Término 

17-12-2021 

Proponentes:  

AEC 

CAF 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes: Anabela Cordeiro;Ana Isabel Lopes; 

Ana Rego; Ana Rôla; Maria Santos;  Vanda Dias; 

Paula Gonçalves; António Ferraz; Delfim Oliveira 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; Alunos 

Pré-Escolar; Comunidade Escolar; 

Descrição: 

Realização de entoações de Natal com a participação e atuação de todas as turmas da escola com 

canções e dramatizações alusivas à época do Natal no ginásio da escola. 

 Atividade restrita às  turmas da escola. 

Objectivos: 

- Reconhecer e viver sentimentos de união, partilha e paz entre todos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Olimpíadas da Economia 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Concurso 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

430 - Economia e Contabilidade 

Dinamizadores: 

Helena Esteves e António Macário 

Destinatários: 

10º G ; 10º H ; 10º I ; 11º H; 11º I; 12º F ; 

Descrição: 

Olimpíadas da Economia, organizadas pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 

Objectivos: 

- - Difundir o gosto pela ciência económica. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: António Macário 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visionamentro do filme "Uma Turma Difícil" PNC 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

400 - História 

Dinamizadores: 

Cláudia Amaral 

Destinatários: 

9º C; 9ª F ; 12º H ; 12º I; 

Descrição: 

Visionamento do filme para assinalar o Dia e Memória das Vítimas do Holocausto 

Objectivos: 

- Assinalar o Dia em Memória das vítimas do Holocausto 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Cludia Amaral 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita ao Museu da Presidência 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

430 - Economia e Contabilidade 

Dinamizadores: 

António Macário e Helena Esteves 

Destinatários: 

11º G ; 11º H; 11º I; 

Descrição: 

Visita guiada ao Museu da Presidência, no Palácio de Belém. 

Objectivos: 

- Justificar a intervenção do Estado na atividade económica. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: António Macário 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 27.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita ao Museu do Dinheiro 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

430 - Economia e Contabilidade 

Dinamizadores: 

António Macário e Rosa Correia 

Destinatários: 

10º H ; 

Descrição: 

Visita guiada ao Museu do Dinheiro, na Praça do Município, em Lisboa. 

Objectivos: 

- Justificar o aparecimento da moeda e descrever a sua evolução, caraterizando os diversos tipos de 

moeda E respetivas funções. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: António Macário 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Desfile de Carnaval 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Encarregados de Educação 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Isilda Guerreiro/ Escola Bairro do Restelo 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

As crianças que assim o desejarem, vêm mascaradas de casa. Fazemos uma observação e 

conversamos sobre cada máscara e de seguida realizaremos um desfile. 

Objectivos: 

- Viver a tradição do Carnaval 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemorações do Centenário da Travessia Aérea do Atlântico Sul 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Diretor de Turma 

Ciências Sociais e Humanas 

420 - Geografia 

Dinamizadores: 

Ana Barroco 

Destinatários: 

7º D; Autarquia; 

Descrição: 

Os alunos irão realizar gravações de voz, já autorizadas pelos Enc. de Educação, nas instalações da 

Rádio Belém no âmbito das Comemorações do Centenário da 1ª Travessia Aérea do Atlântico Sul. 

Objectivos: 

- Participar em atividades implementadas pela comunidade. 

 

Observações: 

A data de realização da atividade é dia 9 de março. 

 A mesma não fica registada na plataforma por motivos relacionados com a plataforma e que se 

encontram desatualizados face ao momento que vivemos (alívio de medidas restritivas devido ao 

COVID). 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Ana Barroco Brigida 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Semana da Leitura 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 
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Proponentes:  

Biblioteca 

Dinamizadores: 

Cibele Pereira, Rosa Correia e Susana Ferreira 

Destinatários: 

JI1AA; JICAS1; JICAS2; JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; JIBR1; JIBR2; JIBR3; 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; AA1/ 2; AA3; AA4; 

BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; 

BR3C; BR4A; BR4B; BR4C; CAS1; CAS2; CAS3; 

CAS4; MR1A; MR1B; MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; 

MR3B; MR4A; MR4B; MR4C; MS1; MS2; MS3A; 

MS4A; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º 

H; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º 

A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 10º A; 

10º B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 

10º I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º B ; 11º C; 11º D ; 

11º E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º I; 11º J ; 11º L ; 

12º A; 12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E ; 12º F ; 12º G ; 

12º H ; 12º I; 12º J; Professores; UEE; 

Descrição: 

Dinamização de atividades de promoção e celebração da leitura a partir de um tema a indicar pela 

RBE e PNL. 

Objectivos: 

- Promover o prazer e o gosto pela leitura; associar a leitura a momentos gratificantes e de 

celebração. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Literacia da informação: utilização da plataforma  Pordata Kids 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Aprovada (1-02-2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Matemática e Ciências Experimentais 

230 - Matemática e Ciências Naturais 

Dinamizadores: 

Susana Ferreira, Helena Afonso e Maria Arrais 

Destinatários: 

5º A; 5º G; 

Descrição: 

Apresentação da plataforma Pordata Kids. 

 Descoberta do site como ferramenta útil para alunos e professores, no âmbito da disciplina de 

Matemática e outras. 

 Quizz didático sobre números estatísticos de Portugal. 

Objectivos: 

- Adquirir conhecimento sobre literacia estatística; Envolver os alunos em temas que os implicam 

como cidadãos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 



Página 535 de 1323 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Exposição de Pintura Desenho A - 11º ano 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Expressões 

600 - Artes Visuais 

Dinamizadores: 

Rosa Branco 

Destinatários: 

Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Exposição dos trabalhos realizados pelos alunos do 11º ano, no âmbito da disciplina de Desenho A, 

incluindo pintura a acrílico sobre tela cuja temática será figura humana. Salienta-se a importância da 

teoria da cor aplicada em desenhos figurativos. 

Objectivos: 

- Sensibilizar a comunidade educativa para a expressão artística 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Rosa  Branco 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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BYOU -"Estudo das vivências e expressões de crianças e jovens sobre os media" 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 20-07-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Dinamizadores: 

Rosa Correia, Susana Ferreira e  Emanuela 

Azevedo 

Destinatários: 

6º B; 9º C; 12º I; 

Descrição: 

Participação do Agrupamento de Escolas do Restelo no Estudo bYou - Estudos das vivências e 

expressões de crianças e jovens sobre os media, projeto que a Universidade do Minho está a 

desenvolver em parceria com a RBE. 

  

 Trata-se de um projeto que pretende conhecer as práticas e as relações dos jovens com o universo 

mediático em que se desenrola, hoje, uma significativa parte da sua vivência quotidiana, assim como 

contribuir para que saibam apoderar-se dos media à sua disposição para fazer ouvir a sua voz.  

  

 A integração do Agrupamento neste projeto realiza-se através da participação de três turmas (6.º B, 

9.º C e 12.º I anos) num questionário a aplicar aos alunos das respetivas turmas. 

  

 Estando concluída, ou em vias de estar, a primeira fase do projeto, relativa ao preenchimento de um 

questionário online, passamos à segunda fase do estudo, na qual participará apenas uma subamostra 

de sete agrupamentos (dos 25 iniciais).Esta fase consiste na realização de grupos de focos com três 

turmas que inicialmente participaram no projeto. 

  

 A terceira fase do projeto envolve a expressão criativa das crianças e jovens através dos media e a 

criação de um mural de expressão digital. Os trabalhos resultantes desta fase serão objeto de uma 

exposição no final do projeto. 
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Objectivos: 

-  Conhecer as práticas e as relações dos jovens com o universo mediático em que se desenrola, hoje, 

uma significativa parte da sua vivência quotidiana, assim como Estudar como os jovens utilizam os 

media que têm à sua disposição para fazer ouvir a sua voz. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Valentine´s Day 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (30-06-2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Línguas 

120 - Inglês 

Dinamizadores: 

Helena Palma e Vanessa Feiteiro 

Destinatários: 

BR4A; BR4B; BR4C; CAS3; CAS4; MR3A; MR3B; 

MR4A; MR4B; MS4A; 

Descrição: 

Comemoração do Dia de São Valentim uma tradição através do visionamento do filme "Pete the Cat 

Saint Valentine´s Day e da realização de postais alusivos à temática . Motivar os alunos para a 

aprendizagem da língua cultura inglesa. 

Objectivos: 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Helena Palma 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Family Day 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Prof Manuel Sérgio 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (30-06-2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Línguas 

120 - Inglês 

Dinamizadores: 

Helena Palma / Vanessa Feiteiro 

Destinatários: 

BR3A; BR3B; MR3A; MR3B; MS3A; 

Descrição: 

Convidar os alunos a cantarem canções sobre a família, a fazerem a sua family tree e a 

 apresentarem-na à turma num Show and Tell. 

Objectivos: 

- Motivar os alunos para a aprendizagem da língua e cultura inglesas; envolver os alunos em 

atividades lúdicas do gosto deles; contribuir para o desenvolvimento do sentido estético e artístico 

dos alunos; sensibilizar os alunos para diferentes tipos de estruturas familiares; envolver os alunos 

em atividades interdisciplinares; desenvolver atitudes e hábitos de trabalho; contribuir para o 

desenvolvimento da produção oral dos alunos; promover 

 

Observações: 

Motivar os alunos para a aprendizagem da língua e cultura inglesas; envolver os alunos em atividades 

lúdicas do gosto deles; contribuir para o desenvolvimento do sentido estético e artístico dos alunos; 

sensibilizar os alunos para diferentes tipos de estruturas familiares; envolver os alunos em atividades 

interdisciplinares; desenvolver atitudes e hábitos de trabalho; contribuir para o desenvolvimento da 

produção oral dos alunos; promover a confiança dos alunos em apresentações orais. 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

Proponente: Helena Palma 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Tabela Periódica Humana 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 11-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

510 - Física e Química 

Dinamizadores: 

Pedro Paiva e Patrícia Pinto 

Destinatários: 

9º A; 9º B; 9º C; 9º D; 9ª F ; 9º G; 9º H; 

Descrição: 

Os alunos realizam uma TP com cartolinas e executam a sua exposição no campo de educação física. 

Objectivos: 

- Construção de uma TP com cartolinas e  sua exposição no campo de educação física. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 
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Proponente: Laura Pinto 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemoração do 25 de abril e 1º de maio 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

Dinamizadores: 

Telma Esteves 

Destinatários: 

5º C; 6º F; 

Descrição: 

Comemoração das datas com realização de trabalhos autónomos. 

Objectivos: 

- Comemoração de datas históricas  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: telma esteves 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Mês de Prevenção dos maus-tratos na infância 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Proposta 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Ciências Sociais e Humanas 

Cidadania  e Desenvolvimento 

Dinamizadores: 

Telma Esteves 

Destinatários: 

5º C; 5º D; 

Descrição: 

Será abordado o tema e realizado cartazes e exposição para sensibilizar a comunidade escolar sobre 

os maus tratos. 

Objectivos: 

- Sensibilizar as crianças e as famílias para os maus -tratos na infância. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: telma esteves 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Momentos de leitura - contos/ histórias desenvolvidos por alunos da turma na sala 1 do JI 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora Titular em parceria com a Educadora 

Ana Dias 

Destinatários: 

JIMR1; MR1A; UEE; 

Descrição: 

Ao longo do ano letivo vários alunos deslocaram-se à sala 1 do JI a fim de contar/ ler histórias. 

Objectivos: 

- Promover o gosto pela leitura. Desenvolver e estimular momentos de partilha e conhecimentos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: rita ubaldo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Articulação do grupo de ano 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professores titulares de 1ºano; Escola e 

Agrupamento 

Destinatários: 

MR1A; MR1B; MR1C; 

Descrição: 

Ao longo do ano letivo, semanalmente, as docente do 1º ano do mesmo estabelecimento, farão 

reuniões de modo a articular entre si as atividades, planificações, projetos, partilha de recurso e 

experiências entre outros, dando cumprimento ao estipulado no "projeto" e contribuindo para o 

sucesso das metas preconizadas no PEA. 

 O produto destas reuniões também serão partilhados com os docentes do 1.º ano do agrupamento. 

Objectivos: 

- - Promover um processo reflexivo de planificação, ação e avaliação dos docentes tendo em conta a 

realidade escolar de cada turma. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: joana pereira 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Programa Municipal Secundário para Todos - Ações de Ciência Viva 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 7-07-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Diretor de Turma 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Joana Pereira, Dulce Bouzo e Técnicos do 

Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva 

Destinatários: 

MR1C; 

Descrição: 

Ao longo do ano letivo, os alunos terão ações de Ciência Viva - Atividades no âmbito do ensino 

experimental das ciências. As atividades serão realizadas em coadjuvação com a professora titular de 

turma e os técnicos acima referidos. 

Objectivos: 

-  Promover o sucesso escolar e estabelecer situações de igualdade no acesso à educação. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: joana pereira 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Departamento 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

Tipologia: Reunião de Coordenação 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

500 - Matemática 

510 - Física e Química 

520 - Biologia e Geologia 

550 - Informática 

Dinamizadores: 

Humberto Xavier; Filomena Bretes; Laura Pinto; 

Ana Gaspar 

Destinatários: 

Professores; 

Descrição: 

Reunião Departamento 

Objectivos: 

-   

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 
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Proponente: Rosa Maria Major 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Programa de Apoio à Ed Física Curricular. 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

PTT - Joana Pereira e professora Sónia Ribeiro 

Destinatários: 

MR1C; 

Descrição: 

Projeto de Atividades de Desporto inserido nas atividades Curriculares em parceria com a CML. 

Objectivos: 

- - Promover e desenvolver o gosto pela atividade física e desportiva. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: joana pereira 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Monstrinha 2022 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Educadoras, professoras, coordenadora de 

estabelecimento 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; MR1A; MR1B; 

MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; 

MR4B; MR4C; 

Descrição: 

Festival de animação de LISBOA "MONSTRINHA 2022" 

  

   Museu Nacional DE ETNOLOGIA 

Objectivos: 

- Motivar as crianças para as artes/expressões 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Emlia Coelho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 1.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 1.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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TIC/PES - Dia da Árvore - 21 de março 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

PES 

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

Ciências Sociais e Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

Cidadania  e Desenvolvimento 

Dinamizadores: 

Telma Esteves 

Destinatários: 

5º C; 5º D; 

Descrição: 

Colaboração/participação na Comemoração do Dia Mundial da Árvore a 21 de março de 2022: 

 Temáticas a aprofundar:  

 Importância dos Espaços Verdes  nas Cidades 

 "Natureza cuidada, Saúde melhorada" 

 Frases alusivas às temáticas atrás referidas, para exposição na escola e divulgação na página do 

agrupamento (sugestão: frases escritas pelos alunos num formato de folhas/flores, forma manuscrita 

ou em formato digital). 

Objectivos: 

- Sensibilizar a população para a importância da preservação das árvores 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: telma esteves 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Mundial da Água 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Proposta 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

PES 

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

Ciências Sociais e Humanas 

Cidadania  e Desenvolvimento 

Dinamizadores: 

Telma Esteves 

Destinatários: 

5º C; 5º D; 

Descrição: 

Comemoração do Dia Mundial da Água a 22 de março de 2022 

  

 Sensibilizar a população para a importância da preservação e consumo da água 

Objectivos: 

- sensibilizar a população para a importância da preservação e consumo da água  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: telma esteves 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Cinema,Cidadania e Desenvolvimento 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Plano Nacional de Cinema (PNC) 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Helena Lima 

Destinatários: 

MR2A; MR4A; 

Descrição: 

Explorar filmes de animação com o intuito de desenvolver as expressões dos sentimentos da criança. 

 Projeto de turma em parceria com CINED e Filhos de Lumière. 

 Projeção de duas obras cinematográficas : "Aniki Bóbó" e "O Rouxinol do Imperador". 

Objectivos: 

- Sensibilizar/ estimular o gosto pelo cinema 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Helena Lima 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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História Conjunta 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 7-07-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

helena Lima 

Destinatários: 

MR2A; 

Descrição: 

Elaboração de uma História Conjunta, envolvendo todas as turmas do 2º ano de escolaridade do 

Agrupamento. 

Objectivos: 

- Estimular/motivar o gosto pela leitura e expressão escrita 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Helena Lima 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 570 de 1323 

 

"Grandes Personalidades" 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 7-07-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Helena Lima 

Destinatários: 

MR2A; 

Descrição: 

Estimular o gosto pelo conhecimento de Grandes Personalidades, em diversas áreas. 

 No 3º período foi  trabalhada a vida e obra Joan Miró. 

Objectivos: 

- Desenvolver e estimular o interesse pelas artes  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

Proponente: Helena Lima 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Teatro  Armando Cortez " Heidi" 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

AEC 

CAF 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes; Ana Lopes; Ana Rêgo;  Anabela 

Cordeiro;  Vanda Dias; Ana Rôla; Maria Santos; 

António Ferraz; Paula Gonçalves; Delfim Oliveira 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

Funcionários; Alunos com NEE; Alunos 1ºCiclo; 

Alunos Pré-Escolar; Alunos com medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Visita de estudo ao teatro Armando Cortês para assistir à peça " Heidi". 

Objectivos: 

- Reconhecer o teatro como prática artística; 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 6.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 574 de 1323 

 

Semana da leitura 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes: Anabela Cordeiro; Ana Isabel Lopes; 

Maria Santos; Vanda Dias; Ana Rôla; António 

Ferraz; Paula Gonçalves; Delfim Oliveira 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

Funcionários; Comunidade Educativa; 

Coordenadores de Escola ; Titulares de Turma do  

1º Ciclo ; Titulares de Turma do Ensino Pré-

Escolar; BEAER - Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento; Alunos com NEE; Alunos 1ºCiclo; 

Alunos Pré-Escolar; Comunidade Escolar; Alunos 

com medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão; 

Descrição: 

Semana da Leitura com a realização de atividades no âmbito da literacia. 

  Leitura de histórias/contos. 

Objectivos: 

-  Desenvolver hábitos e gosto pela leitura. 

 

Observações: 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Matriculas do 1º Ciclo 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Aprovada (18-03-2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

120 - Inglês 

Dinamizadores: 

Direção 

Destinatários: 

AA1/ 2; AA3; AA4; BR1A; BR1B; BR 1C ; BR2A; 

BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; MR1A; MR1B; MR1C; 

MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; MR4B; 

MR4C; MS1; MS2; MS3A; MS4A; 

Descrição: 

Controlo e introdução de elementos no Portal das Escolas 

Objectivos: 

- Organizar e disponibilizar o serviço aos pais e encarregados de educação; Gerir a plataforma - Portal 

das matriculas; Colocar os alunos seguindo os critérios de seleção definidos pelo despacho da 

organização do ano letivo. 

 

Observações: 

Organizar e disponibilizar o serviço aos pais e encarregados de educação; 

 Gerir a plataforma  - Portal das matriculas; 

 Colocar os alunos seguindo os critérios de seleção definidos pelo despacho da organização do ano 

letivo. 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Cinanima vai à escola 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

Dinamizadores: 

Telma Esteves 

Destinatários: 

5º C; 5º D; 

Descrição: 

Visionamento de filmes de animação " Cinanima vai às escolas" no âmbito da 45º Edição do Festival, 

dando continuidade à parceria estabelecida entre o festival e o PNC. 

Objectivos: 

- Desenvolver parcerias com a escola e outras comunidades. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: telma esteves 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Semana da Internet Segura 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Dinamizadores: 

PB, equipa ( Prof. Teresa Correia e Prof. Cristina 

Fernandes). 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; BR1A; BR1B; BR2A; 

BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º 

E; 7º F; 7º G; 7º H; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º 

F; 8º G; 8º H; 9º A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º 

G; 9º H; 10º A; 10º B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 

10º G ; 10º H ; 10º I ; 10º J ; 10º L ; UEE; 

Descrição: 

Pela grande importância do tema, pela necessidade de fazer a articulação com o PADDE, as 

bibliotecas irão trabalhá-lo em várias frentes explorando vários conceitos que também são do 

interesse de outras disciplinas e áreas do saber com quem as bibliotecas pretendem articular. 

 Pretende-se organizar uma ação de formação, para todos os alunos de 8º e 9º anos, que funcione 

como um espaço de reflexão sobre os perigos que podem ocorrer quando se utiliza a internet. 

Objectivos: 

- Sensibilizar os alunos para os perigos associados à utilização da Internet. 
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Observações: 

Foram realizados os contactos com a Escola Segura e organizadas as respetivas sessões de 

sensibilização.  

 O último contacto efetuado com o Senhor Agente foi realizado no dia 9 de dezembro. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Literacia da informação 2: Como organizar e apresentar um trabalho escrito formal 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Dinamizadores: 

Professora Bibliotecária EB2,3 Paula Vicente 

Destinatários: 

6º A; 6º B; 6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 

7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

Esta atividade visa capacitar os alunos para a organização autónoma, criteriosa e convencional de 

trabalhos escritos em qualquer área científica. 

Objectivos: 

- Capacitar os alunos para a organização autónoma e convencional de trabalhos escritos 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Escrever Mais (Oficinas de Treino e de Escrita Criativa) 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Dinamizadores: 

Professora Bibliotecária e Professora de 

Português da Equipa BE 

Destinatários: 

6º A; 6º B; 6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 

7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

A BE propõe Oficinas de Escrita Criativa de histórias e poesia para todas as turmas, com o intuito de 

estimular a criatividade e promover o gosto pela escrita. 

 Disponibiliza também uma oficina semanal para alunos de 6º ano com dificuldades acentuadas na 

expressão escrita, destinada ao treino intenso e sistemático desta competência. 

Objectivos: 

- 1) Recuperar aprendizagens e reforçar a capacidade de escrita de textos diversos; 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Concurso de leitura  expressiva 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Concurso 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Línguas 

210 - Português e Francês 

220 - Português e Inglês 

300 - Português 

320 - Francês 

330 - Inglês 

350 - Espanhol 

Dinamizadores: 

Docentes de Línguas e Equipa da Biblioteca 

Escolar 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

Integrado na Semana da Leitura, este concurso pretende premiar os melhores leitores numa prova 

de leitura expressiva em todas as línguas estudadas na escola. 

 As provas organizam-se por ano de escolaridade e por língua (português, inglês, francês e espanhol). 

Objectivos: 

- Promover o gosto pela leitura expressiva; dar a conhecer e celebrar a diversidade das línguas e dos 

povos 

 

Observações: 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Contos  do tapete voador 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Dinamizadores: 

Professora Bibliotecária, Equipa da BE e outros 

elementos da comunidade educativa 

Destinatários: 

6º A; 6º B; 6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 

Descrição: 

Atividade desenvolvida em articulação com o projeto 10 MINUTOS A LER, pretende  envolver os 

alunos de 6º ano, em particular, e a comunidade educativa, em geral no ambiente mágico dos contos 

tradicionais árabes das MIL E UMA NOITES, através de momentos de narração e leitura  por diversos 

elementos da comunidade escolar.  

 Os contos tradicionais da tradição árabe, nomeadamente a obra ALI BABÁ E OS QUARENTA 

LADRÕES, fazem parte do currículo de Português do 6º ano. 

Objectivos: 

- Promover o gosto pela narração oral de contos tradicionais e articular atividades curriculares com 

atividades lúdicas, envolvendo a comunidade escolar 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Hora do Conto 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 31-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matias 

Destinatários: 

MR4B; 

Descrição: 

Atividade promovida pela Porto Editora com o titulo "Sis Histórias às avessas" de Luísa Ducla Soares. 

Objectivos: 

- Desenvolver a oralidade, o léxico e o interesse pela leitura. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Hora do Conto-Seis histórias âs Avessas 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 31-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora Titular 

Destinatários: 

MR4A; 

Descrição: 

Dinamização da Obra Literária" Seis histórias às Avessas" de Luísa Ducla Soares; 

Objectivos: 

- Desenvolver a oralidade/leitura em voz alta 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Teresa Peres 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Hora do Conto - Seis Histórias às Avessas 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 31-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professor Titular 

Destinatários: 

MR3A; 

Descrição: 

Dinamização da Obra Literária " Seis Histórias às Avessas" de Luísa Ducla Soares 

Objectivos: 

- Desenvolver a oralidade/Leitura em voz alta. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Fernando Augusto 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Articulação entre Ciclos-1.º e 2.º Ciclos 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 31-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora Titular 

Destinatários: 

MR4A; 

Descrição: 

Visita de estudo à EB 2/3 Paula Vicente 

  

 Plantação de uma árvore e leitura de poesias; 

  

  

 Entoação da canção " Uma árvore um Amigo..." de Carlos Paião 

Objectivos: 

- Desenvolver o gosto pelo património literário e poético 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Teresa Peres 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Lisboa Story Center 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professores Titulares de Turma - 4A, 4B, 4C 

Destinatários: 

BR4A; BR4B; BR4C; 

Descrição: 

- Visita guiada ao Lisboa Story Center 

Objectivos: 

- - Valorizar o património local e nacional. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

- Transporte através do passaporte escolar. 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isabel Reis 

Equipa: 
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Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 2.50 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Lisboa Story Centre 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professores Titulares de Turma - 4A; 4B; 4C 

Destinatários: 

BR4A; BR4B; BR4C; 

Descrição: 

Visita guiada ao Lisboa Story Centre 

Objectivos: 

- Visitar o património local e nacional. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Transporte através do passaporte escolar. 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: celia carvalho 

Equipa: 
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Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 2.50 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Mês de Prevenção dos maus-tratos na infância 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Aprovada (6-06-2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Para assinalar esta temática 

Destinatários: 

JIBR1; JIBR2; JIBR3; BR1A; BR1B; BR 1C ; BR2A; 

BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

Descrição: 

Para assinalar esta temática, cada aluno, com  a  sua família  decoram uma fita  para colocar no 

gradeamento. 

 Formação de um laço gigante com todos os alunos da escola desde o pré-escolar ao 4º ano. 

Objectivos: 

- Sensibilizar as crianças e as famílias para os maus -tratos na infância.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Helena Martins 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Acção de Limpeza da Praia de Algés/ Dafundo 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Voluntariado 

 

Estado: Proposta 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

Cidadania  e Desenvolvimento 

Dinamizadores: 

Cláudia Amaral 

Destinatários: 

9º C; Comunidade Educativa; 

Descrição: 

No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, Sub-tema da ENEC "Educação Ambiental, a 

turma propôs-se a uma acção de voluntariado ambiental com a organização "Guardião do Oceano". 

Objectivos: 

- Promover a educação Ambiental 

 

Observações: 

No dia 14 de Maio (sábado), os alunos participarão numa acção de limpeza da praia de Algés/ 

Dafundo, organizada pelo Guardião dos Oceanos. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Cludia Amaral 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Olimpíadas de Química Júnior 2022 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 7-07-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

510 - Física e Química 

Dinamizadores: 

Pedro Paiva 

Destinatários: 

9ª F ; 

Descrição: 

Organizadas pelo Departamento de Química da Escola de Ciências da Universidade do Minho e a 

Sociedade Portuguesa de Química, as ?Olimpíadas de Química Júnior? constituem um concurso entre 

equipas de alunos de diferentes escolas da região que pretende dinamizar o estudo e ensino da 

Química nas escolas básicas, despertar interesse por esta ciência, cativar vocações para carreiras 

científico-tecnológicas entre os alunos dos 8º e 9º e, também, aproximar as escolas básicas e as 

universidades. 

Objectivos: 

- Despertar o interesse pela ciência 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Laura Pinto 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Olimpíadas de Química Mais 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Aprovada (7-07-2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

510 - Física e Química 

Dinamizadores: 

Ana Sousa 

Destinatários: 

10º A; 10º B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 11º A ; 

11º B ; 11º C; 11º D ; 11º E; 

Descrição: 

As "Olimpíadas Portuguesas de Química ", também designadas por "Olimpíadas de Química", são 

concursos de resolução de problemas teóricos e práticos de química, dirigidos aos estudantes do 

ensino básico e secundário português e organizados pela Sociedade Portuguesa de Química - SPQ 

Objectivos: 

- Desenvolver o gosto pela Ciência 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Laura Pinto 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Olimpíadas Nacionais de Física - escalão B 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 7-07-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

510 - Física e Química 

Dinamizadores: 

Luís Rosário 

Destinatários: 

12º A; 12º B ; 

Descrição: 

A Sociedade Portuguesa de Física (SPF) organiza anualmente as Olimpíadas Nacionais de Física e 

promove a participação de uma equipa portuguesa na International Physics Olympiad (IPhO) e na 

Olimpíada Ibero-americana de Física (OIbF). As Olimpíadas de Física têm por objetivo incentivar e 

desenvolver o gosto pela Física nos alunos dos Ensinos Básico e Secundário, considerando a sua 

importância na educação básica dos jovens e o seu crescente impacto em todos os ramos da Ciência 

e Tecnologia. 

Objectivos: 

- Despertar o interesse pela Ciência 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 



Página 611 de 1323 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Laura Pinto 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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DIA ESCOLAR DA NÃO VIOLÊNCIA E DA PAZ 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

Dia Escolar da Não Violência e da Paz , com o envolvimento das famílias que decoraram uma mão e 

escreveram uma frase alusiva ao tema. Posteriormente elaborámos um painel para que toda a 

comunidade educativa o pudesse visualizar. 

Objectivos: 

- Sensibilizar as crianças para as questões com a forma como nos relacionamos com os outros 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 
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Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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SEMANA DA LEITURA 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

- Semana da Leitura, foram vários os contos explorados, tanto propostos pela educadora como 

histórias trazidas de casa pelas crianças. Nessa semana dinamizaram-se ainda momentos de leitura 

com os  alunos do primeiro e terceiro ano de escolaridade a lerem, para as crianças da sala. 

Objectivos: 

- Estimulara as crianças para o manuseamento dos livros e o interesse e gosto pelas histórias 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 
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Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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OS QUATROS LIVROS PREFERIDOS 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela e Professora 

bibliotecária 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

- Participação na Exposição temática, no espaço da biblioteca. ?Os quatro livros preferidos do 

grupo?, em que votámos nos nossos livros preferidos e realizámos os respetivos registos e desenhos. 

Objectivos: 

- Estimulara a memória de forma ao reconto  da história  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 
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Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reuniões de Grupo 2º período 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Expressões 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Grupo de EF 

Destinatários: 

Professores; 

Descrição: 

Reuniões ordinárias de grupo de recrutamento 

Objectivos: 

-  Analisar e refletir sobre o trabalho realizado, atividades extra curriculares e dificuldades 

encontradas.  Planear, organizar e debater as planificações e atividades a realizar. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Patrcia Nunes Vaz Jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reconstrução Europeia e o Futuro da Europa 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Palestra 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-02-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

430 - Economia e Contabilidade 

Dinamizadores: 

António Macário, Helena Esteves, Rosa Correia e 

Armando Geraldes 

Destinatários: 

11º G ; 11º H; 11º I; 11º J ; 

Descrição: 

O Centro Jacques Delors propicia aos alunos dos 11.º anos de Economia A, História B e Geografia A 

conhecimentos e uma reflexão sobre a Reconstrução Europeia e o Futuro e Evolução da Europa. 

Objectivos: 

- * Conhecer e refletir sobre a integração do nosso país na União Europeia e sobre o futuro da Europa 

enquanto comunidade. 

 

Observações: 

Palestra realizada por zoom no final do 2.º período, coincidente com a matéria relativa à Integração 

de Portugal na União Europeia. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Maria Helena Geoffroy Prista Esteves 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemoração do Carnaval 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

AEC 

CAF 

Coordenação de Estabelecimento 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes 

Destinatários: 

JIBR1; JIBR2; JIBR3; BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; 

BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; Alunos 

com NEE; Alunos 1ºCiclo; Alunos Pré-Escolar; 

Comunidade Escolar; Alunos com medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Desfile e apresentação de máscaras dos alunos no recinto escolar ao som de músicas carnavalescas. 

Objectivos: 

- Promover atividades lúdicas que estimulem a compreensão da Festa do Carnaval como cultura. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Helena Martins 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Caça ao Ovo 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes e não docentes. 

Destinatários: 

JIBR1; JIBR2; JIBR3; BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; 

BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; Alunos 

1ºCiclo; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Os alunos irão descobrir os ovos de chocolate escondidos no recinto escolar. No final, esses ovos 

serão distribuídos de forma equitativa aos alunos, por uma assistente operacional disfarçada de 

coelho. 

Objectivos: 

- Promover o convívio e a partilha através de atividades lúdicas e comemorar época festiva. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Helena Martins 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Orçamento participativo das Escolas 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Aprovada (1-01-2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

Direção do Agrupamento 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Manuela Alves/Coordenação PV 

Destinatários: 

Alunos ESR; Alunos PV; 

Descrição: 

O orçamento participativo das escolas é uma iniciativa do IGeFE em articulação com a DGEstE que 

pretende dar aos alunos do 3º ciclo e Ensino Secundário a possibilidade de decidirem quais as 

melhorias a introduzir no seu estabelecimento de ensino, de acordo com as suas preferências, 

necessidades e vontades.  

 As propostas devem identificar claramente uma melhoria pretendida na escola, através da aquisição 

de bens e/ou serviços para beneficiar o espaço escolar ou para melhorar os processos de ensino 

aprendizagem, tendo em conta que o montante do orçamento participativo atribuído à ESR é de 

1300 euros e à Escola Paula Vicente é de 500 euros. 

Objectivos: 

- Dar voz aos alunos, às suas necessidades e interesses. Incentivar a participação cívica dos alunos.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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visita de estudo ao Museu Berardo 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Mónica Correia 

Destinatários: 

JI1AA; 

Descrição: 

Participar no Programa Envolver do Museu Berardo 

Objectivos: 

- Dinamizar o Projeto Curricular de Grupo "Educar com Arte" 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Gestão de Equipamentos-Atribuição de Cacifos - Escola Secundária do Restelo 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Gestão de Equipamentos e Espaços 

 

Estado: Aprovada (1-01-2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção do Agrupamento - Sandra Costa e Ana 

Rute Almeida 

Destinatários: 

8º A; 9º A; 

Descrição: 

Inicialmente serão atribuídos cacifos aos alunos do 8º e 9ºano da Escola Secundária do Restelo. Os 

diretores de turma fazem a recolha dos alunos interessados em ter cacifo no presente ano letivo e 

posteriormente é feita a atribuição dos mesmos pela direção, em colaboração com as auxiliares de 

ação educativa. É atribuído um cacifo a cada aluno, em virtude do estado atual ada pandemia. Os 

alunos são responsáveis pela sua manutenção e por adquirir um cadeado para o mesmo. No final de 

cada ano letivo os alunos devem desocupar o cacifo.  

 Atribuição de cacifos aos docentes que o solicitam. É realizado o pedido junto da direção e 

posteriormente é feita essa distribuição. 

Objectivos: 

- Proporcionar aos alunos um local onde possam deixar os seus materiais em segurança. Promover o 

sentido de responsabilidade, incutindo aos alunos a necessidade de preservação e adequada 

manutenção de todos os recursos que são colocados à sua disposição. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Torneio Inter-Turmas 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Voluntariado 

Expressões 

260 - Educação Física 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Profs. Ed. Física 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

Torneio de Jogos Desportivos coletivos entre turmas dos mesmos anos de escolaridade. 

Objectivos: 

- Este torneio tem como objetivo fomentar a prática desportiva na comunidade escolar, de motivar 

os alunos para a aquisição de hábitos saudáveis, de desenvolver o espírito de grupo e de cooperação 

e de aumentar a autonomia e responsabilidade. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: susana vale 

Equipa: 

Fernanda Baa; manuel fornos; 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Secundário para todos 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Debates 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Conselho de Turma 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

1º Ano 

Dinamizadores: 

Ciencia Viva- 

Destinatários: 

MR1C; 

Descrição: 

Palestras com a duração de 60 minutos aproximadamente, dentro do projeto - secundário para 

todos. 

Objectivos: 

- Dar a conhecer o projeto aos alunos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 



Página 635 de 1323 

Proponente: dulce bouzo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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O INVERNO   CHEGOU 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-02-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Sílvia Fernandes e Assistente 

Operacional 

Destinatários: 

JIBR2; 

Descrição: 

Promover a concretização de atividades que sejam facilitadores na experimentação/vivência de 

situações relacionadas com a estação do ano. 

 O INVERNO: 

 Produção de trabalhos artísticos com esta temática para decorar a sala de atividades/corredor; 

 Exploração/ de cantigas, lengalengas, trava-línguas, poesias etc... 

 Abordagem à obra  de um pintor ;Reprodução de alguns trabalhos 

  

  

 , 

Objectivos: 

-  Fomentar o interesse e o gosto por algumas particularidades da estação do Inverno. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: silvia ferrnandes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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O INVERNO CHEGOU.. 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-02-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

EDUCADORA IZILDA GUERREIRO E ASSISTENTE 

OPERACIONAL 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

Promover a concretização de atividades que sejam facilitadores na experimentação/vivência de 

situações, relacionadas com a estação  do ano O INVERNO, 

   

 Produção de trabalhos artísticos com esta temática para decorar a sala de atividades/corredor; 

  

 Exploração /cantigas, lengalengas, trava-línguas, poesias, etc...; 

  

 Abordagem à obra de um pintor; Reprodução  de alguns trabalhos,...entre outras. 

  

  

  

  

 Entre outras... 

 , 

Objectivos: 

- Fomentar o interesse e o gosto de algumas particularidades da estação do inverno. 

 

Observações: 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Canguru Matemático sem Fronteiras 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Concurso 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 29-09-

2021) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

500 - Matemática 

Dinamizadores: 

Paulo Ascenção, Elisabete Custódio e Lita Correia 

Destinatários: 

7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 8º A; 

8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 9º B; 

9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 10º A; 10º B; 10º C; 

10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 10º I ; 10º J ; 

11º A ; 11º B ; 11º C; 11º D ; 11º E; 11º F ; 11º G ; 

11º H; 11º I; 11º J ; 12º A; 12º B ; 12º C ; 12º D ; 

12º E ; 12º F ; 12º G ; 12º H ; 12º I; 12º J; 

Descrição: 

Esta atividade consiste na promoção e divulgação da Matemática elementar por todos os meios ao 

seu alcance e terá lugar no mesmo dia em todos os países participantes. Em Portugal a organização 

deste concurso está a cargo do Departamento de Matemática com o apoio da SPM. 

Objectivos: 

- Estimular e motivar os alunos para a Matemática, permitindo que estes descubram o lado lúdico da 

disciplina e será um complemento a outras atividades. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Rosa Maria Major 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 50.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 0.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 50.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 0.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Make-A-Wish vai à Escola 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matias e Emília Coelho 

Destinatários: 

MR1A; MR1B; MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; 

MR3B; MR4A; MR4B; 

Descrição: 

42º Aniversário Internacional da Make-A-Wish | 29 de abril 

 A Make-A-Wish convida as Escolas a participarem na Atividade: Dar um nó, pedir um desejo  

 onde cada elemento da comunidade escolar e educativa é convidado a usar a sua pulseira dos  

 desejos no dia 29 de abril, a trazer vestida uma peça de roupa azul para a Escola e a tirar uma  

 fotografia com a comemoração na Escola. 

 Q 

Objectivos: 

- Solidariedade 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Concurso de Matemática Pangea 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Concurso 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 29-09-

2021) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

500 - Matemática 

Dinamizadores: 

Graça Lopes, Elisabete Custódio e Joana Frazão 

Destinatários: 

7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 8º A; 

8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 9º B; 

9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 10º A; 10º B; 10º C; 10º D ; 

10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 10º I ; 10º J ; 

Descrição: 

Esta atividade consiste na promoção e divulgação da Matemática. A prova será realizada em formato 

digital, em computador ligado à internet, sendo os alunos avaliados automaticamente pelo sistema 

de avaliação Edubox. Este concurso está na base de um jogo matemático interativo. 

Objectivos: 

-  Tentar que os alunos se divirtam a resolver questões matemáticas e percebam que conseguir 

resolver os problemas propostos é uma conquista pessoal muito recompensadora. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Rosa Maria Major 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 40.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 0.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 45.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 0.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto Moinhos a Florir 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

UEE 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Professoras Educação Especial EB Moinhos do 

Restelo, Professoras 4ºA, 4ºB, Coordenadora 

Estabelecimento EB Moinhos do Restelo 

Destinatários: 

MR4A; MR4B; Professores; UEE; Alunos com 

NEE; Alunos 1ºCiclo; Comunidade Escolar; Alunos 

com medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão; 

Descrição: 

No âmbito do tema da Educação Ambiental, na Escola dos Moinhos do Restelo pretendemos 

implementar um projeto intitulado ?Moinhos a Florir? com a finalidade de melhorar a qualidade dos 

espaços verdes da escola e desenvolver nos alunos/comunidade escolar competências na Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável. 

 O nosso objetivo geral é sensibilizar e educar ambientalmente, consciencializando os alunos para o 

mote ?a vida depende do ambiente e o ambiente depende de cada um de nós?. 

Objectivos: 

- O nosso objetivo geral é sensibilizar e educar ambientalmente, consciencializando os alunos para o 

mote ?a vida depende do ambiente e o ambiente depende de cada um de nós?.  
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Observações: 

Os objetivos do nosso projeto são: 

 - Criar laços de afetividade com a natureza; 

 - Estimular a curiosidade dos alunos sobre o que os rodeia (Biodiversidade, Geodiversidade, 

Património construído e cultural, Património Imaterial); 

 - Identificar e catalogar plantas e animais; 

 - Estimular o desenvolvimento de todos os sentidos na observação do meio; 

 - Sensibilizar os alunos e comunidade escolar para a preservação do ambiente; 

 - Incentivar uma cidadania ativa; 

 - Estimular a criatividade e o desenvolvimento do sentido estético; 

 - Desenvolver a capacidade de observação, interpretação e de uma atitude crítica; 

 - Rentabilizar espaços escolares na perspetiva do desenvolvimento sustentável; 

 - Promover hábitos para estilos de vida saudável. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Ancinho  

 Pás 

 Sachos  

 Mangueira 

 Regador 

 Enxada 

 Sacholas 

 Tesoura de jardinagem 

 Arca para arrumos de ferramentas 

 Carrinho de mão 

 Luvas 

 Terra/Substrato 

  Sementes: 

 -Açafrão do prado 

 -Girassol 

 -Amor perfeito 

 -Brincos de princesa 

 Plantas: 

 -Morangueiro 

 -Suculentas  

 -Loendro 

 -Physalis ou fisális 

 -Alfazema- 

 -Alecrim 

 -Plantas aéreas 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Segurança na Internet 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 29-09-

2021) 

Data Início 

1-09-2021 

Data Término 

31-12-2021 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

550 - Informática 

Dinamizadores: 

Ana Baú 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

Segura Net 

Objectivos: 

- promover a Cidadania Digital e a Educação para os Media nas Escolas 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 
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Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 

 

Projeto GoSTEM do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

510 - Física e Química 

Dinamizadores: 

Patrícia Pinto 

Destinatários: 

9º A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 
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Descrição: 

Participação no Projeto GoSTEM do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

  

 Os alunos irão participar nas investigações do grupo GoSTEM, realizando atividades na unidade 

"Eletricidade". 

  

 Existe uma perceção generalizada de que os jovens tendem a não prosseguir carreiras e estudos na 

área do STEM. As razões geralmente apontadas são: falta de interesse pela área das ciências, baixa 

perceção de auto-eficácia, falta de motivação, imagens desvalorizadas da ciência e dos cientistas, 

independentemente das capacidades dos alunos, dos recursos e da qualidade das escolas. Em 

Portugal, os estudos do PISA e do projeto ROSE sugerem um interesse razoável dos alunos no final do 

ciclo básico pela ciência e um gosto por temas de ciência. Contudo, dados da Direção-Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência indicam que os alunos tendem a optar menos por áreas de 

Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática do que Artes, Humanidades, Ciências Sociais, 

Comércio e Direito. Tendo em conta o cenário global, têm surgido uma série de iniciativas que 

procuram reformular os currículos, ou criar ambientes de aprendizagem que explorem as ligações 

entre a Ciência, Matemática, Tecnologia e Engenharia, procurando tornar a ciência mais relevante 

para os alunos, através do fomento de ligações entre as escolas e contextos informais (tais como 

empresas, universidades, museus) e, sobretudo, procurando integrar a STEM no mundo do aluno. Os 

estudos mostram que as experiências STEM têm impactos positivos a nível da auto-eficácia e do 

interesse dos alunos por áreas STEM e nas suas intenções de prosseguir estudos e carreiras 

científicas. Contudo, os estudos também revelam que os resultados são ambíguos no que se refere à 

aprendizagem dos conceitos científicos. Para além disso, muitos destes estudos focam-se 

essencialmente em contextos informais de ensino e nos efeitos imediatos a nível dos interesses e 

auto-eficácia dos alunos. Contudo, será que uma única experiência STEM será suficiente para 

modificar as atitudes, o interesse dos alunos em relação às ciências? E serão essas mudanças 

duradouras? Este estudo procura dar resposta a estas questões, tendo como objetivo avaliar o 

impacto da abordagem STEM na aprendizagem da Física, na motivação dos alunos para aprender 

ciências e no seu interesse por profissões da STEM. 

Objectivos: 

- Participar nas investigações do grupo GoSTEM, realizando atividades na unidade "Eletricidade". 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Laura Pinto 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 654 de 1323 

 

PES - PROJETO TAMPINHAS 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Educadora Clara Gouveia Educadoreas e 

professores da EB BAIRRO DO RESTELO 

Destinatários: 

JIBR1; JIBR2; JIBR3; BR1A; BR1B; BR 1C ; BR2A; 

BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

Descrição: 

" UM VERBO SIGNIFICA  UMA AÇÃO " 

 Foi proposto aos grupos do Jardim de Infância e às turmas do 1ºciclo  que escolhessem um  verbo 

que de alguma forma se pudesse associal ao tema da solidariedade .Cada grupo escolhe um um 

verbo. Com base nesta escolha foi proposto aos alunos/crianças que escrevessem uma frase curta 

mas exemplificativa de uma ATITUDE significativa.. Esta atividade foi feita em articulação com as 

famílias articulação7colaboração  com as famílias, no envio de tampas de plástico para ajudarem na 

campanha de solidariedade. 

  

 Os trabalhos produzidos no âmbito desta atividade foram expostos no átrio de entrada do piso 1 da 

EB BAIRRO DO RESTELO 

Objectivos: 

- Fomentar o espírito de entre ajuda e de solidariedade para com os outros. 
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Observações: 

PES -PROGRAMA DE PROMOÇÃO PARA A SAÚDE.( pesquisa /divulgação de evidências ). 

 Operacionalização, Dinamização do projeto Tampinhas na EB /JI BAIRRO DO RESTELO 

  

 Esta iniciativa à semelhança de todas as outras ,foram divulgadas por todos os estabelecimentos de 

educação pré -escolar e de ensino do 1ºciclo do Agrupamento de Escolas 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

Proponente: Clara Lameiras 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Literacia da informação: utilização das plataformas PORDATA, INE e Banco de Portugal 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Ciências Sociais e Humanas 

430 - Economia e Contabilidade 

Dinamizadores: 

Professores Helena Esteves e  António Macário. 

Destinatários: 

10º H ; 10º I ; 

Descrição: 

A partir das várias plataformas, os alunos irão aprender a pesquisar informação que é   essencial para 

compreenderem e tomarem consciência da realidade económica.  

 Pretende-se também que os alunos fiquem sensibilizados para o uso crítico, ético e responsável da 

informação que utilizam. 

 Esta atividade é realizada em articulação com a BE, na medida que a mesma constitui um lugar 

privilegiado de acesso a recursos diversificados e de desenvolvimento da literacia de informação. 

Objectivos: 

- Proporcionar aos alunos o contacto com as várias plataformas e sensibilizá-los para o uso crítico, 

ético e responsável da informação 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Escolar da Não Violência - 30 janeiro 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Proposta 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

PES 

Ciências Sociais e Humanas 

Cidadania  e Desenvolvimento 

Dinamizadores: 

Telma Esteves 

Destinatários: 

5º C; 5º D; Comunidade Educativa; 

Descrição: 

O Dia Escolar da Não Violência e da Paz comemora-se anualmente a 30 de janeiro. 

 A data foi instituída em 1964 em Espanha pelo poeta, pedagogo e pacifista espanhol Llorenç Vidal, 

mas foi acolhida a nível 

 internacional. Foi escolhido o dia 30 de janeiro por assinalar o falecimento do grande pacifista 

indiano Mahatma Gandhi. 

 No dia do nascimento de Gandhi, 2 de outubro, por sua vez, é comemorado o Dia da Não-Violência. 

  

 O objetivo do Dia Escolar da Não Violência e da Paz passa por alertar os alunos, os professores, os 

pais, os políticos e os 

 governantes para a necessidade de uma educação para a paz, que promova valores como o respeito, 

a igualdade, a 

 tolerância, a solidariedade, a cooperação e a não violência. 

 Fomentar a comunicação entre todos, impedir situações de bullying e incrementar a amizade são 

preocupações deste dia. 

Objectivos: 

- necessidade de uma educação para a paz, que promova valores como o respeito, a igualdade, a 

tolerância, a solidariedade, a cooperação e a não violência. 
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Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: telma esteves 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Circuito de Lisboa Antiga 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Conselho de Turma 

Diretor de Turma 

Ciências Sociais e Humanas 

420 - Geografia 

Dinamizadores: 

Ana Luísa Neves e Manuela Formigão 

Destinatários: 

11º H; 11º I; 11º J ; 11º L ; 

Descrição: 

A visita realiza-se totalmente ao ar livre, percorrendo o núcleo primitivo da cidade de Lisboa - Castelo 

- e observando a sua expansão. 

Objectivos: 

- Conhecer a evolução histórica do núcleo da cidade de Lisboa; identificar diferentes tipos de plantas; 

distinguir diferentes áreas funcionais observadas; conhecer as formas de intervenção urbana - 

Renovação / Reabilitação; Desenvolver relações pessoais entre os participantes.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Maria Manuela Ribeiro Formigo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Lisboa Story Center 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professores titulares das turmas 4.ºA, 4.ºB e 4.ºC 

Destinatários: 

BR4A; BR4B; BR4C; 

Descrição: 

Visita guiada ao Lisboa Story Center 

Objectivos: 

- Valorizar o património local e nacional  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Transporte através do passaporte escolar 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Susana Trabulo 

Equipa: 
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Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 2.50 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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XXII Interescolas Diocesano em Fátima 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

290 - Educação Moral e Religiosa Católica 

Dinamizadores: 

Fátima Azinheiro Franco - Maria do Carmo 

Macau 

Destinatários: 

6º B; 6º C; 6º D; 6º E; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º E; 7º F; 

7º H; 

Descrição: 

Esta visita de estudo pretende levar os alunos a participar em atividades relacionadas com os valores 

defendidos pela disciplina, e ainda dar a conhecer aos alunos o património de âmbito religioso em 

Fátima. 

Objectivos: 

- Promover os valores da ética e do conhecimento defendidos pela disciplina. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: maria franco 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Escolar da Não Violência e da Paz - 30 de janeiro de 2022 - Parceria TIC/PES, E.S. Restelo e E.B. 

2,3 Paula Vicente 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

Dinamizadores: 

Ana Jorge, Ana Bau, Luzia Ramos, António Durão 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 

8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 

9ª F ; 9º G; 9º H; Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Elaboração e exposição de Textos Informativos, de Cartazes e de Flyers feitos pelos alunos (Canva) 

Objectivos: 

- - Consciencializar sobre a importância desta comemoração nas escolas. - Criar frases e suportes 

(cartazes, flyers) alusivos ao tema. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: ana jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Semana da Internet Segura - Parceria TIC/PES, E.S. Restelo e E.B. 2,3 Paula Vicente 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

Dinamizadores: 

Ana Jorge, Ana Bau, António Durão 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 

8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 

9º G; 9º H; 10º A; 10º B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º 

F; 10º G ; 10º H ; 10º I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º 

B ; 11º C; 11º D ; 11º E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º 

I; 11º J ; 11º L ; 12º A; 12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E 

; 12º F ; 12º G ; 12º H ; 12º I; 12º J; Comunidade 

Educativa; 

Descrição: 

Questionário Online na Página do Agrupamento - Queres saber se és um dependente online? 

 Na disciplina de TIC, apresentação e debate sobre o tema. 

Objectivos: 

- - Consciencializar para o uso equilibrado da Internet, através de resposta a formulário Google - 

Dependência da Internet. - Debater o impacto desta dependência e das suas consequências. 

 

Observações: 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: ana jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Internacional da Floresta e da Árvore - 21 de março de 2022 - Parceria TIC/PES, E.S. Restelo e 

E.B. 2,3 Paula Vicente 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

Dinamizadores: 

Ana Jorge, Ana Bau, Luzia Ramos, Telma Esteves, 

Margarida Fonseca, Vânia Félix, Raquel Azevedo, 

Maria Arrais 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 

8º F; 8º G; 8º H; Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Elaboração e exposição de Cartões, Poemas, Agamógrafos ou outros elementos feitos pelos alunos 

(Canva / Genially) 
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Objectivos: 

- - Consciencializar sobre a importância dos Espaços Verdes nas Cidades. - Articular a importância das 

árvores com o tema ?Natureza Cuidada, Saúde Melhorada? e o tema aglutinador do agrupamento. - 

Alertar para a importância das plantas para a vida na Terra e medidas de conservação da floresta; - 

Relacionar o ambiente geológico com a saúde e a ocorrência de doenças nas pessoas, nos animais e 

nas plantas que vivem nesse ambiente, partindo de questões problemáticas locais, regionais ou 

nacionais.  - Discutir causas e consequências da alteração dos ecossistemas, justificando a 

importância do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas e do modo como a sua gestão pode contribuir 

para alcançar as metas de um desenvolvimento sustentável.  - Discutir opções para a conservação 

dos ecossistemas e o seu contributo para as necessidades humanas, bem como a importância da 

ciência e da tecnologia na sua conservação. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: ana jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Atividade de Dia de S.Valentim 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 9-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Mónica Correia 

Destinatários: 

JI1AA; 

Descrição: 

Elaboração de bolachas de manteiga em forma de coração. 

Objectivos: 

- Desenvolver competências  das crianças de acordo com os conteúdos curriculares. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto das Profissões 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 9-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Mónica Correia 

Destinatários: 

JI1AA; 

Descrição: 

Atividades em que a criança faz de conta que está a exercer uma profissão. 

 Por exemplo: " Hoje Sou Cozinheiro" 

Objectivos: 

- Promover o interesse e desenvolver o conhecimento das diferentes Profissões. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Semana dos Amigos 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 9-03-

2022) 

Data Início 

1-01-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Isilda Guerreiro 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

Durante toda a semana realizámos atividades alusivas aos amigos, culminando hoje numa exposição 

de corações realizados pelas crianças das 3 salas, no gradeamento da escola. 

 As atividades constaram na decoração desses corações em cartão, no desenho do maior amigo, 

pinturas, canções, histórias e conversas. 

Objectivos: 

- Promover o valor  da amizade e o companheirismo entre as crianças. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Funcionalidades da Plataforma Leya 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-02-

2022) 

Data Início 

4-01-2022 

Data Término 

4-01-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

230 - Matemática e Ciências Naturais 

Dinamizadores: 

Ana Gaspar 

Destinatários: 

Professores; 

Descrição: 

Análise e aprofundamento das funcionalidades disponibilizadas pela plataforma LEYA no auxilio na 

prática docente, nomeadamente na lecionação das disciplinas de Matemática e Ciências Naturais. 

Objectivos: 

- Motivar para a aprendizagem e gestão dos recursos disponíveis à prática letiva 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 
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Proponente: Ana Gaspar 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia de Reis 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (26-10-2021) 

Data Início 

6-01-2022 

Data Término 

6-01-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes: Ana Isabel Lopes; Ana Rêgo; Anabela 

Cordeiro; Ana Rôla; Maria Santos; Vanda Dias; 

António Ferraz.; Paula Gonçalves; Delfim Oliveira 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

Funcionários; Comunidade Educativa; 

Coordenadores de Escola ; Alunos com NEE; 

Alunos 1ºCiclo; Alunos Pré-Escolar; Alunos com 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Realização de atividades alusivas a uma tradição do património cultural "Dia de Reis". Os alunos 

realizarão atividades de convívio e partilha (entoação de canções). 

 Convide a um conjunto de pais para virem à escola cantar as janeiras. 

Objectivos: 

- Sensibilizar para os costumes e tradições do património cultural ; 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Crescer com a Natureza - Mundo Animal 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 9-03-

2022) 

Data Início 

10-01-2022 

Data Término 

10-02-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Maria Eduarda Gomes 

Destinatários: 

JIB4; Funcionários; Titulares de Turma do Ensino 

Pré-Escolar; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

No âmbito da Educação Ambiental é desenvolvido  o subprojecto : 

 Crescer com a Natureza - Mundo Animal. O tema "Os Animais" engloba vários subtemas tais como: o 

animal como ser vivo; os animais de outros lugares ou regiões; a classificação dos diferentes animais; 

relação dos animais com o meio. A temática é desenvolvida de forma transversal, indo de encontro a 

todas as áreas de conteúdo. 

Objectivos: 

- Associar os diferentes animais à noção de "Ser Vivo". Procurar estabelecer algumas formas de 

classificação de animais. Levar a criança a conhecer alguns animais no que se refere aos seus 

comportamentos intraespecíficos e interespecíficos, á sua relação com o meio ambiente, à sua 

ecologia. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Material informático, globo terrestre, livros adequados ao tema pertencentes á educadora de 

infância. 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: maria eduarda gomes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Funcionalidades da Plataforma Escola Virtual 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-02-

2022) 

Data Início 

12-01-2022 

Data Término 

12-01-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

230 - Matemática e Ciências Naturais 

500 - Matemática 

Dinamizadores: 

Ana Gaspar e Lita Correia 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

Análise e aprofundamento das funcionalidades disponibilizadas pela plataforma ESCOLA VIRTUAL no 

auxilio na prática docente, nomeadamente na lecionação das disciplinas de Matemática e Ciências 

Naturais. 

Objectivos: 

- Desenvolvimento das atividades letivas e aprendizagens dos alunos 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Ana Gaspar 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reunião de grupo 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Reunião de Coordenação 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

13-01-2022 

Data Término 

13-01-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

500 - Matemática 

Dinamizadores: 

Rosa Major 

Destinatários: 

Professores; 

Descrição: 

Informações 

 Cumprimento das planificações 

 Outros assuntos 

Objectivos: 

- Harmonização de procedimentos  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Recursos informáticos 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Rosa Maria Major 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reunião com os representantes dos Enc. de Educação 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

17-01-2022 

Data Término 

21-01-2022 

Proponentes:  

Coordenação de DT 

Dinamizadores: 

Diretores de Turma 

Destinatários: 

Enc. Educação; Diretores de Turma do 3º Ciclo - 

PV; Diretores de Turma do 2º Ciclo - PV; 

Descrição: 

Identificar os problemas da turma a nível de assiduidade / pontualidade, aproveitamento e 

comportamento e divulgar as atividades em que a turma está ou estará envolvida. 

Objectivos: 

- Com a colaboração dos Enc. de Educação ajudar a resolver, de forma conjunta, os problemas da 

turma a nível da assiduidade, pontualidade, aproveitamento e comportamento com vista ao sucesso 

escolar de todos os alunos da turma. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Helena Afonso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Ciclo da Lã e Ciclo da Água 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-02-

2022) 

Data Início 

17-01-2022 

Data Término 

28-01-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Mónica Correia 

Destinatários: 

JI1AA; 

Descrição: 

Ação Formativa e Pedagógica dos Ciclos da Lã e da Água 

Objectivos: 

- Desenvolver competências de Conhecimento do Meio Envolvente. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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A memória do Holocausto: ficções, diários e testemunhos 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Palestra 

 

Estado: Aprovada (1-02-2022) 

Data Início 

27-01-2022 

Data Término 

28-02-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

410 - Filosofia 

Dinamizadores: 

Maria de Lurdes Ramalho 

Destinatários: 

9º A; 9º E; 10º A; 10º B; 10º C; 10º D ; 10º F; 10º 

G ; 10º H ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º I; 11º J ; 

Descrição: 

Para celebrar/assinalar a Libertação do Campo de Concentração de Auschwitz em 27 de janeiro de 

1945 e o fim da II Guerra Mundial, solicitei a colaboração da Memoshoá e de um dos seus 

palestrantes para assinalar uma data que o governo português não quer que se deixe esquecer. 

Objectivos: 

- Interdisciplinaridade com outras disciplinas: História, Filosofia, Português, etc Manter os alunos 

alerta para o passado e eventuais repetições de atrocidades no futuro. Direitos Humanos e Cidadania 

devem ser preservados com o recurso à Memória. 

 

Observações: 

O Dr. António Martins, membro da Memoshoá e autor de livros para jovens e adolescentes aceitou 

fazer uma palestra por zoom, para que não se deixe esquecer o HOLOCAUSTO. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

O Dr. António Martins apresentará a palestra por zoom com recurso a um PPT. 

 Para a palestra foram requeridas câmaras, colunas e pc e datashow para todas as turmas envolvidas. 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Maria Lurdes Ramalho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Escolar da Não Violência e Paz 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

28-01-2022 

Data Término 

28-01-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes 

Destinatários: 

JIBR1; JIBR2; JIBR3; BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; 

BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

Coordenadores de Escola ; Titulares de Turma do  

1º Ciclo ; Titulares de Turma do Ensino Pré-

Escolar; 

Descrição: 

Serão escritas mensagens de não violência nas mãos desenhadas , previamente, pelos respetivos 

alunos. 

 Será entoada pelos alunos a música "As mãos não são para bater". 

 Em grupo de ano, serão verbalizadas expressões sobre a não violência. 

Objectivos: 

- Promover valores como o respeito, a igualdade, a tolerância, a solidariedade, a cooperação e a não 

violência. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Helena Martins 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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DIA ESCOLAR DA NÃO VIOLÊNCIA E PAZ 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-02-

2022) 

Data Início 

28-01-2022 

Data Término 

28-01-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora  Cristina Capela e Assistente 

Operacional 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

Sensibilização dos  alunos/Famílias e de toda a comunidade educativa para a educação para a PAZ; 

  

 Envolvimento das Famílias na atividade, através de: 

  Registo de um pensamento ; 

  Decoração da mão recortada  em papel dos respetivos filhos. 

  

 Criação de um painel , em forma de coração, com as mãos das crianças; 

  

 Visualização de um filme "AS  MÃOS  NÃO SÃO PARA BATER"; 

  

 Reflexão em grupo de assuntos relacionados com o tema; 

Objectivos: 

- Fomentar valores como a tolerância, igualdade e o respeito pelos pares. 

 

Observações: 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Escolar da Não Violência e Paz 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-02-

2022) 

Data Início 

28-01-2022 

Data Término 

28-01-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Sílvia Fernandes e Assistente 

Operacional 

Destinatários: 

JIBR2; 

Descrição: 

Sensibilização dos alunos/Famílias e de toda a comunidade educativa para a educação para a PAZ; 

  

 Envolvimento das Famílias na atividade, através de: 

 Registo de um pensamento; 

 Decoração da mão recortada em papel dos respetivos filhos. 

  

 Criação de um painel, em forma de coração, com as mãos das crianças; 

  

 Visualização de um filme "AS MÃOS NÃO SÃO PARA BATER"; 

  

 Reflexão em grupo de assuntos relacionados com o tema; 

Objectivos: 

- Fomentar valores como a tolerância, igualdade e o respeito pelos pares. 

 

Observações: 

 



Página 699 de 1323 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

Proponente: silvia ferrnandes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Escolar da Não Violência e Paz 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-02-

2022) 

Data Início 

28-01-2022 

Data Término 

28-01-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Isilda Guerreiro E Assistente 

Operacional 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

Sensibilização dos alunos/Famílias e de toda a comunidade educativa para a educação para a PAZ; 

  

 Envolvimento das Famílias na atividade, através de: 

 Registo de um pensamento; 

 Decoração da mão recortada em papel dos respetivos filhos. 

  

 Criação de um painel, em forma de coração, com as mãos das crianças; 

  

 Visualização de um filme "AS MÃOS NÃO SÃO PARA BATER"; 

  

 Reflexão em grupo de assuntos relacionados com o tema; 

Objectivos: 

- Fomentar valores como a tolerância, igualdade e o respeito pelos pares. 

 

Observações: 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Concours de lecture à voix haute 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Concurso 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-02-2022 

Data Término 

20-03-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Línguas 

320 - Francês 

Dinamizadores: 

Emanuela Azevedo, Ana Gonçalves, Matilde 

Sousa, Susana Ramos 

Destinatários: 

7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

Descrição: 

Atividade inserida na Semana da Leitura e realizada em articulação com a  Biblioteca Escolar. 

 Todos os/as alunos/as do 7.º ano preparam a leitura de um texto em voz alta. Após a avaliação  em 

sala de aula, o/a melhor aluno/a por turma participará na final interturmas.   

 O/A vencedor/a recebe m diploma e um livro. 

Objectivos: 

- Melhorar a competência leitora.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Emanuela Azevedo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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La Saint Valentin 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Efeméride 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

1-02-2022 

Data Término 

18-02-2022 

Proponentes:  

Línguas 

320 - Francês 

Dinamizadores: 

Emanuela Azevedo, Ana Gonçalves, Matilde 

Sousa e  Susana Ramos. 

Destinatários: 

7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 

9º A; 9º C; 9º E; 9ª F ; 9º G; 

Descrição: 

Comemoração do dia de S. Valentim.  

 Atividade de pesquisa de informação (poemas, citações, canções) sobre os temas amor e amizade.  

 Elaboração de postais/ cartazes com mensagens afetivas em língua francesa.  

 Divulgação das pesquisas e  dos trabalhos através da ferramenta digital Padlet, nas Classroom e no 

Blogue da Biblioteca Escolar. 

Objectivos: 

- Conhecer a cultura francesa e desenvolver a escrita.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Emanuela Azevedo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 706 de 1323 

 

Exposição de trabalhos de alunos 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

2-02-2022 

Data Término 

22-02-2022 

Proponentes:  

Expressões 

600 - Artes Visuais 

Dinamizadores: 

Prof. Emília R. Silva 

Destinatários: 

Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Exposição de desenhos de alunos "Composições com sólidos geométricos" 

Objectivos: 

- Promover estratégias que envolvam a criatividade do aluno no sentido de mobilizar conhecimentos 

adquirido sobre representação tridimensional (axonometrias) 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Emlia R. Silva 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Escola Ciência Viva - 3º e 4º anos 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Intercâmbio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

7-02-2022 

Data Término 

11-02-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora Anabela Cordeiro; Professora Maria 

Santos (Escola Ciência Viva- Pavilhão  do 

Conhecimento). 

Destinatários: 

CAS3; CAS4; Funcionários; Intercâmbio; Titulares 

de Turma do  1º Ciclo ; Alunos 1ºCiclo; 

Descrição: 

Participação das turmas do 3º e 4º anos em atividades relacionadas com a ciência no Pavilhão do 

Conhecimento. 

Objectivos: 

- Procurar melhorar os resultados escolares dos alunos, promovendo o sucesso. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Exposição de Rosas dos Ventos 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

9-02-2022 

Data Término 

18-02-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

420 - Geografia 

Dinamizadores: 

Ana Barroco, Isabel Duarte e Patrícia Pinteus 

Destinatários: 

7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

Elaboração criativa com vários materiais de Rosas dos Ventos 

Objectivos: 

- Conhecer os rumos da Rosa dos Ventos e desenvolver a criatividade 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Ana Barroco Brigida 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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A Geografia no Cavaleiro da Dinamarca 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

10-02-2022 

Data Término 

31-03-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

420 - Geografia 

Dinamizadores: 

Ana Barroco, Isabel Duarte e Patrícia Pinteus 

Destinatários: 

7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

Utilização da ferramenta Padlet para criação do percurso do cavaleiro da Dinamarca no livro de Sofia 

de Melo Breyner. 

Objectivos: 

- Utilizar novas tecnologias associadas à disciplina de Geografia; localizar cidades e países. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Ana Barroco Brigida 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Semana dos Afetos 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

14-02-2022 

Data Término 

19-02-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

120 - Inglês 

Dinamizadores: 

Docente titular e Professora de Inglês 

Destinatários: 

MS4A; 

Descrição: 

Realização de um placar alusivo ao tema dos afetos e em consonância com o Dia dos 

Namorados/Amigos, com mensagens de amizade para os colegas e familiares.  

 Os alunos ao longo da semana deixam mensagens no placar, tanto escritas em português como em 

inglês. No final da semana retiram as mensagens e entregam aos destinatários. 

Objectivos: 

- Objetivos promover a escrita de mensagens em português e inglês, bem como as expressões assim 

como conseguirem participar todos os mais empenhados e fomentar a partilha de emoções.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Tintas, papel de cenário, post-it, papel autocolante. 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: cristina veiga 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Natureza, animais e música. 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 9-03-

2022) 

Data Início 

14-02-2022 

Data Término 

11-03-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora de Infância Maria Eduarda Gomes 

Destinatários: 

JIB4; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Pretende-se trabalhar as diversas áreas de conteúdo através de interação entre os temas natureza, 

animais e musica. As crianças sentem um fascínio natural pelo mundo animal. Através da expressão 

musical, irão participar em desafios coletivos e pessoais que contribuirão para a construção da 

identidade pessoal e social. Todas as crianças têm potencial para desenvolver as suas capacidades 

musicais  e o pensamento crítico através da música , mesmo as mais pequenas. 

 Durante a semana da leitura será "desconstruído" o livro que pertence ao Plano Nacional de Leitura, 

"A Sinfonia dos Animais" de Dan Brown (orquestração musical associada á escrita/leitura).  

 Serão assim desenvolvidas as áreas de conteúdo, prioritariamente, a saber: Linguagem Oral; 

Expressão Dramática ;Expressão Plástica (utilização de material reciclável) e Expressão Musical.). 

 Na sequência do exposto, serão trabalhadas atividades propostas pela biblioteca escolar do 

agrupamento. 

Objectivos: 

- Desenvolver a imaginação e a criatividade da criança, através de experiências diversificadas. 

Compreender a musica como forma de expressão e de comunicação. Adquirir os conceitos chave; 

pulsação, registos graves (baixo) e agudos (altos), andamentos (rápido e lento), movimentos sonoros 

(subir e descer). Desenvolver a memória e a acuidade auditiva. Promover a expressão vocal.  

Promover o conhecimento de alguns instrumentos musicais. 

 

Observações: 

 



Página 717 de 1323 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Livros, materiais informáticos e jogo musical pertença da educadora de infância. 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: maria eduarda gomes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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O que é ser Bombeiro 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

17-02-2022 

Data Término 

17-02-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Graciete Veloso e todos os docentes da escola. 

Destinatários: 

JI1AA; AA1/ 2; AA3; AA4; 

Descrição: 

Os Bombeiros Voluntários de Lisboa vêm com o carro dos Bombeiros à porta da escola, de onde 

falam e fazem demonstração da profissão que desenvolvem: O que é ser Bombeiro.  

 As crianças assistem em grupos separados, sem fazer ajuntamento, do lado de dentro do muro da 

escola. 

Objectivos: 

- Sensibilizar os alunos para o conhecimento das profissões e o respeito por todas elas. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Concurso de Leitura Expressiva 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

21-02-2022 

Data Término 

4-03-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Línguas 

210 - Português e Francês 

220 - Português e Inglês 

Dinamizadores: 

Mafalda Manita, Inês Russo, Susana Ferreira,  

Marília Botelho 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; BEAER - Bibliotecas 

Escolares do Agrupamento; 

Descrição: 

Concurso de Leitura Expressiva, eleição de um aluno  por turma ( o que lê melhor) . Final na BE 

durante a Semana da Leitura. Prémios para o 1º e 2º lugares por ano. 

Objectivos: 

- Promover o gosto pela leitura através de atividades lúdicas e recreativas; Motivar para a leitura.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Mafalda Manita 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Programa de Apoio à Ed Física Curricular. 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

23-02-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

PTT - Rita Ubaldo e professora Sónia Ribeiro 

Destinatários: 

MR1A; UEE; 

Descrição: 

Projeto de Atividades de Desporto inserido nas atividades Curriculares em parceria com a CML. 

Objectivos: 

- Promover e desenvolver o gosto pela atividade física e desportiva. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 



Página 723 de 1323 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: rita ubaldo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Intercambio de carnaval sala 4 e 3 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Intercâmbio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 9-03-

2022) 

Data Início 

24-02-2022 

Data Término 

2-03-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Docente Maria Eduarda e Filomena 

Destinatários: 

JIB3; JIB4; Titulares de Turma do Ensino Pré-

Escolar; 

Descrição: 

Construção de um palhaço com materiais recicláveis, em cada sala. Esse palhaço é oferecido ás 

crianças da outra sala. 

 A ideia partiu da música "O Palhaço Troca o Passo" que está incluída no subprojecto de sala 

"Natureza, Animais e Música". 

Objectivos: 

- Experimentar e criar cenas imaginadas em formato tridimensional, utilizando materiais de 

diferentes texturas, formas e volumes. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Material reciclavel. 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: maria eduarda gomes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Programa de Apoio à Ed Física Curricular. 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

24-02-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

PTT Dina Tavares e Profª Sónia Ribeiro 

Destinatários: 

MR1B; UEE; 

Descrição: 

Projeto de Atividades de Desporto inserido nas atividades Curriculares, em parceria com a CML. 

Objectivos: 

- Promover e desenvolver o gosto pela atividade física e desportiva. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: dina tavares 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemoração do Carnaval 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

24-02-2022 

Data Término 

24-02-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes 

Destinatários: 

JI1AA; AA1/ 2; AA3; AA4; 

Descrição: 

Atividades alusivas ao Carnaval dentro do espaço da escola respeitando as regras da pandemia. 

Objectivos: 

- Promover a socialização e o gosto pelas tradições.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Conhecer e vivenciar a zona envolvente 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 9-03-

2022) 

Data Início 

25-02-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras 

Destinatários: 

JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

Descrição: 

Atividades e visitas na área envolvente do JI - Belém 

Objectivos: 

- Conhecer o meio envolvente  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Desfile de Carnaval 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

25-02-2022 

Data Término 

25-02-2022 

Proponentes:  

AEC 

CAF 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes: Anabela Cordeiro; Ana Isabel Lopes; 

Ana Rôla; Vanda Dias; Maria Santos; Delfim 

Oliveira; Paula Gonçalves; António Ferraz; 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

Funcionários; Comunidade Educativa; 

Coordenadores de Escola ; Alunos com NEE; 

Alunos 1ºCiclo; Alunos Pré-Escolar; Alunos com 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Desfile/Cortejo de Carnaval pelo Bairro de Caselas. 

Objectivos: 

-  Desenvolver e promover atitudes cívicas dos alunos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Desfile de Carnaval 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 9-03-

2022) 

Data Início 

28-02-2022 

Data Término 

28-02-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras 

Destinatários: 

JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

Descrição: 

Desfile de Carnaval nas proximidades do JI (Bairro de Belém) 

Objectivos: 

- Comemorar uma data tradicional  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemoração do "Dia do PI" 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 29-09-

2021) 

Data Início 

1-03-2022 

Data Término 

1-03-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

500 - Matemática 

Dinamizadores: 

Professores que lecionam o 3º ciclo 

Destinatários: 

7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 8º A; 

8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 9º B; 

9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 

Descrição: 

Recordar a existência de um número notável, comemorando o Dia do PI, contextualizando a 

matemática com situações do real. Divulgação de trabalhos realizados de forma autónoma pelos 

alunos e estimular os alunos na planificação, divulgação e concretização de uma exposição de 

materiais. 

Objectivos: 

-  Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Major 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Internacional da Floresta e da Árvore (21 março 2022) e Dia Mundial da Água (22 março 2022)  

-  Ambiente e Sustentabilidade/ Cidades Sustentáveis - Parceria TIC/PES/BEs,  E.S. Restelo e E.B. 2,3 

Paula Vicente 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

2-03-2022 

Data Término 

31-05-2022 

Proponentes:  

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

Dinamizadores: 

Ana Jorge, Ana Bau, Luzia Ramos, Telma Esteves, 

Margarida Fonseca, Vânia Félix, Raquel Azevedo, 

Maria Arrais, Paula Monteiro 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 

8º F; 8º G; 8º H; Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Elaboração e exposição de Cartões, Poemas, Agamógrafos ou outros elementos feitos pelos alunos 

(Canva / Genially / Vídeos) 

Objectivos: 

- - Consciencializar sobre a importância das Cidades Sustentáveis, dos Espaços Verdes nas Cidades e 

da Gestão da Água - Articular a importância dessas temáticas com o tema ?Natureza Cuidada, Saúde 

Melhorada? e o tema aglutinador do agrupamento. - Alertar para a importância das plantas para a 

vida na Terra e medidas de conservação da floresta; - Relacionar o ambiente geológico com a saúde e 

a ocorrência de doenças nas pessoas, nos animais e nas plantas que vivem nesse ambiente, partindo 

de questões problemáticas locais, regionais ou nacionais.  - Discutir causas e consequências da 

alteração dos ecossistemas, justificando a importância do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas e do 

modo como a sua gestão pode contribuir para alcançar as metas de um desenvolvimento 

sustentável. - Discutir opções para a conservação dos ecossistemas e o seu contributo para as 

necessidades humanas, bem como a importância da ciência e da tecnologia na sua conservação. 
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Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: ana jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Semana da leitura - Projeto com as Familias 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

3-03-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Encarregados de Educação 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora 

Destinatários: 

JIB1; 

Descrição: 

Convite aos pais para virem ao JI contar/ler uma história ao grupo. 

  Pretende-se dar continuidade à ideia, diversificar as atividades e alargar o período de tempo até ao 

final do ano letivo. 

Objectivos: 

- Promover a participação e envolvimento das famílias na vida da escola. Desenvolver hábitos e gosto 

pela leitura 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Apprendre avec le cinéma 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

6-03-2022 

Data Término 

6-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Conselho de Turma 

Plano Nacional de Cinema (PNC) 

Línguas 

320 - Francês 

Dinamizadores: 

Emanuela Azevedo, Matilde Sousa 

Destinatários: 

7º B; 

Descrição: 

Atividade realizada em articulação com a Biblioteca. 

 Visionamento de filmes em língua francesa sobre diferentes temáticas,  para aquisição de 

vocabulário,   desenvolvimento da comunicação e apresentação de pontos de vista em francês. 

Objectivos: 

- Conhecer e falar sobre  a cultura francesa  e sobre as temáticas dos filmes visionados. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Emanuela Azevedo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Semana da Leitura 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

7-03-2022 

Data Término 

11-03-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Fátima Ramos e Titulares de turma 

Destinatários: 

JI1AA; AA1/ 2; AA3; AA4; 

Descrição: 

A Professora Fátima Ramos vai explorar o Livro "A Maior Flor do Mundo" de Saramago com o vídeo 

da história. Os alunos realizarão trabalhos sobre a atividade. 

  

 Dois ou três alunos de cada turma irão apresentar a outras turmas o seu livro preferido e irão 

explicar as razões da sua escolha. 

  

 A Prof Fátima fará a atividade "10 minutos a Ler" passando em todas as turmas com a apresentação 

de um conto. 

Objectivos: 

- Implementar hábitos de leitura. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Semana da leitura - os pais leem histórias 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

7-03-2022 

Data Término 

11-03-2022 

Proponentes:  

Encarregados de Educação 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora 

Destinatários: 

JIB2; 

Descrição: 

Convite aos pais para virem ao JI contar/ler uma história ao grupo 

Objectivos: 

- Exploração de histórias - Incentivar o gosto pela leitura 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"E a história acaba assim" 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

7-03-2022 

Data Término 

13-05-2022 

Proponentes:  

Encarregados de Educação 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Docente Maria Eduarda Gomes 

Destinatários: 

JIB4; Enc. Educação; 

Descrição: 

O projeto "E a história acaba assim", em que um dos pais/encarregados de educação, de forma 

voluntária, se deslocará à sala e contará uma história a todo o grupo, usando as técnicas que 

entender (vozes, fantoches, etc.). 

Objectivos: 

- Estimular o gosto pela leitura.                                                                                                            

Reconhecer a importância da comunicação oral. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Livros ou outros materiais escolhidos pelos encarregados de educação. 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: maria eduarda gomes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Semana da Leitura 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

7-03-2022 

Data Término 

11-03-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora Titular e Professora de Apoio 

Destinatários: 

MS4A; 

Descrição: 

Promoção da leitura, o livro e o leitor. 

  Promoção da leitura e da escrita como objeto de prazer e liberdade. 

Objectivos: 

- Promoção do gosto pela leitura e escrita; Desenvolver a criatividade. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Diversos livros, vídeos, canetas, lápis de carvão, lápis de cor, borracha... 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: cristina veiga 

Equipa: 

 



Página 751 de 1323 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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EB Moinhos em solidariedade com a Ucrânia 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

7-03-2022 

Data Término 

11-03-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Toda a comunidade escolar 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; MR1A; MR1B; 

MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; 

MR4B; 

Descrição: 

Trabalhos de expressão plástica alusivas à paz na Ucrânia;  

  Elaboração de um cartaz com a Bandeira da Ucrânia, pintado com as mãos de todos os  

   alunos, docentes e pessoal auxiliar. 

    Colocação de fitas azuis e amarelas no gradeamento da escola. 

    Canções ucranianas. 

    Recção ao aluno ucraniano. 

Objectivos: 

-  Aprender a ser solidário com o próximo. 

 

Observações: 

Atividades de solidariedade para com a Ucrânia. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

Proponente: Emlia Coelho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Memórias das nossas Histórias 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Intercâmbio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 20-07-

2022) 

Data Início 

7-03-2022 

Data Término 

14-03-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Isilda Guerreiro, Assistente 

operacional, e Professora bibliotecária 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

Exploração de algumas histórias preferidas  pelo grupo ,nomeadamente 

  

     1"A que sabe a Lua" 

     2 "A Caixa" 

  

 1-Criação de trabalhos subjacentes a esta temática. A Torre dos Animais ,numa porta da sala de 

atividades. 

 2- Criação de projetos individuais, a partir de uma caixa trazida de casa por cada criança (máquinas 

de lavar roupa, casas ,entre outros 

 .. 

Objectivos: 

- Fomentar a imaginação, a criatividade, criar memorias  e o envolvimento parental 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemoração do Dia Internacional da Mulher (8 março 2022) 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

Tipologia: Efeméride 

 

Estado: Aprovada (17-03-2022) 

Data Início 

8-03-2022 

Data Término 

8-03-2022 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção 

Destinatários: 

Comunidade Escolar; 

Descrição: 

A comemoração desta efeméride visa sensibilizar a comunidade escolar para o reconhecimento da 

dignidade enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Além de breves palestras na 

ESR e PV as salas dos professores das escolas do agrupamento serão alegradas com ramos de flores. 

Serão distribuídos marcadores às alunas e alunos da ESR. 

Objectivos: 

- Promover o respeito pelo ser humano 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

aquisição de flores para as salas de professores das escolas do agrupamento 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 
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Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 120.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 0.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reunião de grupo 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Reunião de Coordenação 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

9-03-2022 

Data Término 

9-03-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

500 - Matemática 

Dinamizadores: 

Rosa Major 

Destinatários: 

Professores; 

Descrição: 

Concordância sobre as reuniões do 2º período 

 Preenchimento das grelhas intercalares  

 7º ano de escolaridade, aferição de critérios e planificações 

Objectivos: 

- Harmonização de procedimentos  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Recursos informáticos 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Rosa Maria Major 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Aconselhamento de leitura 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Verificada pelo coordenador de 

disciplina/grupo 

Data Início 

9-03-2022 

Data Término 

9-03-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Línguas 

300 - Português 

Dinamizadores: 

Biblioteca 

Destinatários: 

10º E ; BEAER - Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento; 

Descrição: 

Motivar para a leitura. 

Objectivos: 

 

Observações: 

Motivar para a leitura e destacar o uso da língua portuguesa no mundo. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: cecilia assuncao 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Escrita criativa com constelações - Exposição de trabalhos 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 11-03-

2022) 

Data Início 

11-03-2022 

Data Término 

8-04-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

300 - Português 

510 - Física e Química 

Dinamizadores: 

Pedro Paiva 

Destinatários: 

7º C; 7º F; 7º G; 

Descrição: 

Os alunos analizaram mapas celestes e a partir destes criaram as suas próprias constelações e 

histórias. 

Objectivos: 

- Análise de mapas celestes e a partir destes criação de constelações e histórias sobre as mesmas. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

Proponente: Laura Pinto 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Atividade em solidariedade com a Ucrânia 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

11-03-2022 

Data Término 

11-03-2022 

Proponentes:  

UEE 

Expressões 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Professoras Cíntia Chong, Cristina Brito e Eulália 

Vilariça 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; MR1A; MR1B; 

MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; 

MR4B; Professores; UEE; Funcionários; 

Coordenadores de Escola ; Titulares de Turma do  

1º Ciclo ; Titulares de Turma do Ensino Pré-

Escolar; Alunos com NEE; Alunos 1ºCiclo; Alunos 

Pré-Escolar; Alunos com medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Construção de cartazes para exposição no painel exterior da escola e nos corredores das salas do 

CAA. 

 No cartaz para o painel exterior, foi desenhada a bandeira ucraniana com a colaboração de todos os 

alunos da escola (cada aluno pinta a sua mão com as cores da bandeira da Ucrânia e marca-a no 

cartaz) Escrita de uma mensagem de solidariedade de apoio à Ucrânia em ucraniano e português. 

 No cartaz para o painel interior, os alunos desenharam o planeta Terra de mãos a abraçar a Ucrânia 

e também escrevem paz à Ucrânia em ucraniano. 

Objectivos: 

- Sensibilizar os aluno e a comunidade educativa para a Paz na Ucrânia 
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Observações: 

A atividade teve uma excelente adesão por parte de todos os intervenientes. Exceto a  Junta de 

Freguesia de Belém à qual foi solicitada colaboração na compra de fitas para a atividade e a mesma 

não deu resposta à presente data. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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CELEBRAR A PÁSCOA 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

15-03-2022 

Data Término 

8-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

Para Celebrar a Páscoa e elaborámos um presente para levar para os pais (marcador de livros) e um 

postal alusivo a esta tradição festiva, realizámos no recreio uma Caça aos Ovos. Ainda 

desenvolvemos outras atividades dentro deste tema como exploração de canções e histórias e 

atividades plásticas. 

Objectivos: 

- Celebrar uma época festiva do ano e viver algumas tradições associadas 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 
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Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia do Pai 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

16-03-2022 

Data Término 

16-03-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Monica Correia e Silvia Ramos 

Destinatários: 

JI1AA; AA1/ 2; 

Descrição: 

Atividade em parceria com a PSP que vem à escola interagir com as crianças da Pré e 1º Ano 

apresentando uma canção tocada por eles e cantada pelos alunos. Esta atividade foi proposta pelos 

agentes da Escola Segura que habitualmente vêm à escola. 

Objectivos: 

- Desenvolver a socialização e parceria entre turmas e instituições. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Monstrinha 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

18-03-2022 

Data Término 

18-03-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras: Ana Isabel Lopes e Ana Rêgo 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; Coordenadores de Escola ; 

Titulares de Turma do Ensino Pré-Escolar; Alunos 

Pré-Escolar; 

Descrição: 

Visualização de cinema infantil. 

Objectivos: 

- Proporcionar momentos de convívio e partilha de experiências; 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia do Pai 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

18-03-2022 

Data Término 

18-03-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Educadora Ana Isabel Lopes e Educadora Ana 

Rêgo; Ana Rôla; Maria Santos; Vanda Dias; Paula 

Gonçalves 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

Descrição: 

Lanche convívio entre alunos e os pais em  momentos de partilha e afeto nas salas do jardim de 

infância. Pequenas apresentações com entoação de canções e elaboração conjunta de trabalhos de 

expressão plástica ( pré- escolar e 1º ciclo). 

Objectivos: 

- Promover momentos de partilha e interação social. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemoração do Dia da Árvore e da Poesia na EB 2.3 Paula Vicente 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 22-03-

2022) 

Data Início 

21-03-2022 

Data Término 

21-03-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professores do 4.º A, 4.º B e coordenadores da 

EB MR e EB PV. 

Destinatários: 

MR4A; MR4B; 

Descrição: 

Deslocação dos alunos do 4.º ano da EB MR à EB PV para comemorarem o Dia da Árvore e da Poesia. 

Objectivos: 

- Articulação entre os alunos da EB MR e da EB PV 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Emlia Coelho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Monstrinha 2022, Lisboa - Festival de Cinema de Animação 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

22-03-2022 

Data Término 

22-03-2022 

Proponentes:  

Diretor de Turma 

Dinamizadores: 

Lita Maria Soares Correia 

Destinatários: 

7º C; 

Descrição: 

Acompanhados pelas professoras de Matemática, Oficina de Artes e Educação Visual, os alunos irão 

ao Museu Nacional de Etnologia de Lisboa, assistir a várias curtas metragens, integrantes no Festival 

de Cinema de Animação -  Monstrinha 2022. 

Objectivos: 

- Celebrar a transversalidade artística; promover o encontro entra pessoas de diferentes artes; captar 

novos olhares estéticos através do Cinema de Animação. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: lita correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 780 de 1323 

 

Monstrinha - festival de cinema de animação 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

22-03-2022 

Data Término 

22-03-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras; museu de etnologia 

Destinatários: 

JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

Descrição: 

Ver um filme de animação e ser sensibilizado, emocionado, educado pelas imagens, movimentos e 

narrativas que um filme de animação contém e transmite.                 Experiência única, que remete 

para uma relação individual de emoção, aprendizagem e criatividade entre o espetador e a magia das 

imagens em movimento que evoluem no ecrã. 

Objectivos: 

- Sensibilizar e educar pela Arte do Cinema de Animação. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 85.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 57.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Canguru Matemático 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Concurso 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

23-03-2022 

Data Término 

23-03-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

500 - Matemática 

Dinamizadores: 

Lita Maria Soares Correia 

Destinatários: 

7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

Os alunos irão participar num Concurso de Matemática, a nível Nacional, envolvendo respostas de 

escolha múltipla, relacionadas com os conteúdos da disciplina. 

Objectivos: 

- Promover a divulgação matemática elementar; estimular e motivar os alunos para a Matemática. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: lita correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Canguru Matemático 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Concurso 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

23-03-2022 

Data Término 

23-03-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

230 - Matemática e Ciências Naturais 

Dinamizadores: 

Ana Gaspar 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 

Descrição: 

Os alunos irão participar num Concurso de Matemática, a nível Nacional,envolvendo respostas a 

perguntas de escolha múltipla, relacionadas com conteúdos da disciplina. 

Objectivos: 

- Promover a divulgação Matemática elementar; estimular e motivar os alunos para a Matemática 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Ana Gaspar 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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21º Festival de Animação "Monstrinha 2022" 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

24-03-2022 

Data Término 

24-03-2022 

Proponentes:  

Diretor de Turma 

Dinamizadores: 

Ana Mafalda Manita 

Destinatários: 

6º A; 6º B; 6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 

Descrição: 

Assistir ao 21º Festival de Animação de Lisboa - "Monstrinha 2022", no Auditório do Museu de 

Etnologia. 

Objectivos: 

- Valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imaterial na 

vida e cultura das comunidades; Identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de 

novas competências. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 



Página 787 de 1323 

Proponente: Helena Afonso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Quem vai ao Mar 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

25-03-2022 

Data Término 

25-03-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Monica Correia 

Destinatários: 

JI1AA; 

Descrição: 

É uma parceria com o Teatro D.Maria II no âmbito do projeto "Boca Aberta" Iniciando com uma vinda 

à escola para desenvolver a atividade "Quem vai ao mar..." 

Objectivos: 

- Desenvolver o gosto pela Expressão Dramática. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Aula Jacques Delors 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Palestra 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 7-07-

2022) 

Data Início 

25-03-2022 

Data Término 

25-03-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

430 - Economia e Contabilidade 

Dinamizadores: 

Helena Esteves e António Macário 

Destinatários: 

11º G ; 11º H; 11º I; 

Descrição: 

Sessão online sobre as sucessivas fases da integração europeia. 

Objectivos: 

- Compreender o processo de integração europeia. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: António Macário 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 792 de 1323 

 

Visita de Estudo Aos Museus da batalha e Alcobaça 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

28-03-2022 

Data Término 

28-03-2022 

Proponentes:  

Expressões 

600 - Artes Visuais 

Dinamizadores: 

Prof. Emília Ramos Silva e  Prof. Filipa Silva 

Destinatários: 

10º G ; 

Descrição: 

Roteiro 8:30 saída da Escola secundária do Restelo; 11 horas visita guiada ao Mosteiro da batalha; 12 

30 saída para Alcobaça; Almoço 13:30- 14;30; 15 horas visita guiada ao mosteiro da Batalha; 16:30 

regresso a Lisboa, Escola Secundária do Restelo. 

Objectivos: 

- Objetivos curriculares.   Reconhecer a catedral como expoente da arquitetura gótica, símbolo da 

afirmação dos espaços urbanos e espaço catequético, onde o vitral tem um papel relevante.  Referir 

características principais da arquitetura gótica.  Analisar a evolução do gótico em Portugal 

identificando monumentos góticos portugueses.      ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS 

ALUNOS   Sensibilidade estética e artística Consciência; Relacionamento interpessoal.    

 

Observações: 

A concretização da visita depende do beneficio de transporte gratuito por parte dos serviços da 

Câmara Municipal de Lisboa. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Foi pedido `Câmara Municipal de Lisboa o facultar de transporte. 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Emlia R. Silva 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 200.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 10.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Cinema de Animação a "Monstrinha  vai à Escola 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 20-07-

2022) 

Data Início 

28-03-2022 

Data Término 

28-03-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Isilda Guerreiro /Professora 

Bibliotecária 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

Visionamento de filmes do Festival de Animação A Monstrinha" 

  

  

 A atividade foi dinamizada na biblioteca da Escola 

Objectivos: 

- Fomentar o interesse por filmes  de animação ,relacionados com outras culturas 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Valorsul - "A solução é  reduzir" 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

29-03-2022 

Data Término 

1-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora titular de turma e técnicos da 

Valorsul, via Zoom 

Destinatários: 

MR1B; UEE; 

Descrição: 

Os alunos assistirão e participarão nas atividades propostas, via Zoom, na biblioteca da escola. As 

atividades incidirão no visionamento de um filme, dança e jogos. 

Objectivos: 

- Sensibilizar os alunos para a importância da reciclagem. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: dina tavares 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Levanta-te! Juntos, a caminho. 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

29-03-2022 

Data Término 

29-03-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Ciências Sociais e Humanas 

290 - Educação Moral e Religiosa Católica 

Dinamizadores: 

Fátima Franco 

Destinatários: 

Alunos PV; Comunidade Escolar; 

Descrição: 

No enquadramento educativo para os valores transversais ao nível das competências socio 

emocionais esta atividade pretende manifestar momentos reveladores de fraternidade, de 

cooperação e de alegria a acontecer na escola entre os diversos membros da comunidade escolar 

através de uma exposição fotográfica. 

Objectivos: 

- Sensibilizar os alunos  para a reflexão dos valores através de fotomensagens.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: maria franco 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Teatro "Ulisses" 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 9-03-

2022) 

Data Início 

30-03-2022 

Data Término 

30-03-2022 

Proponentes:  

Línguas 

210 - Português e Francês 

220 - Português e Inglês 

Dinamizadores: 

Mafalda Manita, Inês Russo 

Destinatários: 

6º A; 6º B; 6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 

Descrição: 

Assistir à peça " Ulisses" pela Companhia de Teatro Educa. 

Objectivos: 

- Promover o gosto pelas atividades cénicas e assistir à representação de uma peça de teatro; 

proporcionar experiências culturais diversas. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Mafalda Manita 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 4.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 2.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto Crescer com Arte  (concorrer ao Selo «Escola Amiga da Criança») 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Concurso 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 31-03-

2022) 

Data Início 

31-03-2022 

Data Término 

31-03-2022 

Proponentes:  

UEE 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Cíntia Chong, Cristina Brito, Eulália Vilariça e João 

Galvão 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; MR1A; MR1B; 

MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; 

MR4B; Professores; UEE; Funcionários; Enc. 

Educação; Comunidade Educativa; Titulares de 

Turma do  1º Ciclo ; Titulares de Turma do Ensino 

Pré-Escolar; Associação de Pais ; Alunos com 

NEE; Alunos 1ºCiclo; Alunos Pré-Escolar; Alunos 

com medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão; 
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Descrição: 

No âmbito do tema Cidadania e Inclusão, na EB/JI Moinhos do Restelo pretendemos implementar um 

projeto intitulado ?Crescer com Arte?. O nosso objetivo geral é sensibilizar e educar 

ambientalmente, consciencializando os alunos para o mote ?a vida depende do ambiente e o 

ambiente depende de cada um de nós?. 

 O tema deste Projeto é Crescer com Arte e destina-se a ser desenvolvido no ano letivo 2021/2022. 

Pretendemos: ? Criar uma resposta educativa, virada para a prática, dos alunos que frequentam a 

UAE, uma vez que apresentam uma carga letiva reduzida e que precisam de realizar as aprendizagens 

com base em atividades de tipo funcional e também os alunos que frequentam o CAA, pois nem 

sempre é possível realizar este tipo de atividades em contexto de sala de aula; ? Atender, em 

pequeno grupo, às necessidades dos alunos com necessidades educativas especiais para melhorar o 

seu desempenho na sala de aula e consequentemente a sua motivação e autoestima; 

 As atividades que prendemos desenvolver têm por objetivo a construção de um suporte coerente à 

organização da componente educativa tendo por base o Projeto de Escola ?Há vida no recreio?, bem 

como contribuir para o plano de ação de melhoria traçado pelo agrupamento. 

 O tema central deste projeto são as expressões artísticas, físico-motoras bem como a Educação para 

a Cidadania. 

 Pretendemos dinamizar diversas atividades ao longo deste ano letivo, dentro dos seguintes temas: 

 1 -Futuro Verde ? Dinamização da Horta da escola (plantar/cultivar diversos alimentos); 

 2- Moinhos a Florir ? Criação de canteiros com plantas ornamentais, canteiros com suculentas e com 

flores; 

 3- Sabores dos Moinhos - Cozinha Experimental, com o objetivo de desenvolver a autonomia como 

condição para a integração na vida ativa; 

 4- Música nos Moinhos- Sessões de Música, com o objetivo de exprimir sentimentos, emoções e 

todas as realidades. 

 5- Colorir os Moinhos ? Sessões de Expressão Plástica e Dramática (dias festivos). 

 A arte é a expressão visual de uma civilização: cada época é lembrada pelo seu legado artístico. 

 As artes são elementos indispensáveis no desenvolvimento da expressão pessoal, social e cultural do 

aluno. São formas de saber que articulam imaginação, razão e emoção. Elas perpassam a vida das 

pessoas, trazendo novas perspetivas, formas e densidades ao ambiente e sociedade em que se vive. 

 A vivência artística influência o modo como se aprende, como se comunica e como se interpretam 

os significados do quotidiano. Desta forma, contribui para o desenvolvimento de diferentes 

competências e reflete-se no modo como se pensa, no que se pensa e no que se produz com o 

pensamento. 

 As artes permitem participar em desafios coletivos e pessoais que contribuem para a construção da 

identidade pessoal e social, exprimem e enformam a identidade nacional, permitem o entendimento 

das tradições de outras culturas e são uma área de eleição no âmbito da aprendizagem ao longo da 

vida. 

 Com este projeto, pretendemos proporcionar aos alunos o prazer de experimentar. Cada aluno ao 

participar nestas atividades irá atribuir significado pessoal e por consequência as suas aprendizagens 

serão significativas e mais ricas. 

 Consideramos que é extremamente importante projetar ações que permitam desenvolver nos 

alunos capacidades como a sensibilidade, a autonomia, a criatividade, a autoestima, a autoconfiança 

e a cooperação. 

 Este projeto permite aos alunos também adquiram conhecimentos sobre a arte. 
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Objectivos: 

- Criar uma resposta educativa, virada para a prática, dos alunos que frequentam a UAE, uma vez que 

apresentam uma carga letiva reduzida e que precisam de realizar as aprendizagens com base em 

atividades de tipo funcional e também os alunos que frequentam o CAA, pois nem sempre é possível 

realizar este tipo de atividades em contexto de sala de aula; 

 

Observações: 

Pretendemos concorrer  ao Selo «Escola Amiga da Criança». 

 Esta iniciativa visa distinguir escolas que estabelecem e concretizam ideias extraordinárias, com o 

objetivo de promover um desenvolvimento pleno dos alunos no espaço escolar. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"A Roda dos Alimentos"e o" Alfabeto dos Alimentos" 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 20-07-

2022) 

Data Início 

31-03-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

PES 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Isilda Guerreiro, assistente 

Operacional, Nutricionista (estagiária) 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

"A Roda dos Alimentos" e "Alfabeto dos Alimentos", são duas atividades dinamizadas em parceria 

com uma estagiária de nutricionismo . que têm como principal objetivo, sensibilizar as crianças ,para 

as questões relacionadas com uma alimentação saudável. 

Objectivos: 

- Sensibilizar as crianças para a importância de uma alimentação saudável. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Easter 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-02-

2022) 

Data Início 

31-03-2022 

Data Término 

1-04-2022 

Proponentes:  

Línguas 

220 - Português e Inglês 

Dinamizadores: 

Mafalda Manita, Pedro Ferreira, Alínea 

Gonçalves 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 

Descrição: 

Realização das fichas de trabalho do manual. 

Objectivos: 

- Motivar os alunos para a aprendizagem da língua e cultura inglesa; desenvolver atitudes e hábitos 

de trabalho. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

Proponente: Mafalda Manita 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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CONHECER VAN GOOGH 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

1-04-2022 

Data Término 

8-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

- Conhecer Van Googh para comemorar a chegada da Primavera. Assim adquirimos saberes sobre 

este pintor e cada criança fez uma pintura inspirada no quadro ?Girassóis?, para exposição na escola. 

Inspirados por este tema, desenhámos e pintámos flores para decoração dos espaços comuns da 

escola. 

Objectivos: 

- Conhecer e adquirir alguns saberes sobre Van     Googh 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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O  INVERNO CHEGOU... 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-02-

2022) 

Data Início 

1-04-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela e Assistente 

Operacional 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

Promover a concretização de atividades que sejam facilitadores na experimentação/vivência de 

situações relacionadas com a estação do ano. 

 O INVERNO: 

 Produção de trabalhos artísticos com esta temática para decorar a sala de atividades/corredor; 

 Exploração/ de cantigas, lengalengas, trava-línguas, poesias etc... 

 Abordagem à obra  de um pintor ;Reprodução de alguns trabalhos 

  

  

 Entre outras... 

 , 

Objectivos: 

- Fomentar o interesse e o gosto por algumas particularidades da estação do Inverno. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 



Página 814 de 1323 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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A comemoração do 25 de Abril do do 1º de Maio 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Efeméride 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

1-04-2022 

Data Término 

31-05-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

Dinamizadores: 

Docente de HGP 

Destinatários: 

6º A; 6º B; 6º C; 6º D; 6º E; 

Descrição: 

Realização e apresentação de trabalhos alusivos a esta data. 

Objectivos: 

- Pesquisar selecionar e organizar a informação para a transformar em conhecimento. 

 

Observações: 

Realizar atividades de forma autónoma e responsável. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: anabela estevao 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemoração do 25 de abril e 1º de maio 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Efeméride 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

1-04-2022 

Data Término 

31-05-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

Dinamizadores: 

Professora de HGP 

Destinatários: 

6ª G; 

Descrição: 

Realização e apresentação de trabalhos alusivos a esta data 

Objectivos: 

- Pesquisar, selecionar informação para a transformar em conhecimento. Realizar atividades de 

autónoma e responsável.forma 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Regina Calejo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Construção de um laço azul gigante com caixas de ovos para o painel da escola 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

2-04-2022 

Data Término 

2-05-2022 

Proponentes:  

UEE 

Expressões 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Professoras: Cíntia Chong, Cristina Brito e Eulália 

Vilariça 

Destinatários: 

MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; MR4B; 

MR4C; Professores; UEE; Comunidade Educativa; 

Alunos com NEE; Alunos 1ºCiclo; Alunos com 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

No âmbito do convite da CPCJ para participar do mês da Prevenção dos Maus - Tratos na 

Infância,(MPMTI), mês em que se procura dar visibilidade maior à reflexão e  ao trabalho que se 

desenvolve  contra os Maus Tratos na Infância, será feita uma sensibilização promovendo o afeto, a 

proteção e o cuidar. 

 Os alunos irão pintar caixas de ovos com tinta azul e posteriormente será construído um laço gigante 

para colocar no painel exterior da escola. 

Objectivos: 

- Sensibilizar a comunidade educativa contra os Maus Tratos na Infância 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Brincar e Sentir o Parque 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

4-04-2022 

Data Término 

4-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Monitores Centro de interpretação de Monsanto 

Destinatários: 

JIB1; 

Descrição: 

A natureza proporciona aprendizagens espetaculares e 

 momentos fantásticos. 

 Desde cedo devemos ajudar as crianças a contemplar a 

 natureza sem pressas, deixá-las procurar, sentir, 

 cheirar, ouvir tudo o que as rodeia. 

 Por isso, através de um misto de aventura e 

 descoberta, a criança vai fazer um pequeno passeio de 

 exploração na natureza, usando os seus sentidos com o 

 auxílio de jogos de componente lúdica-pedagógica. 

Objectivos: 

- Exploração na natureza, usando os sentidos com o auxílio de jogos de componente lúdica-

pedagógica. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 824 de 1323 

 

Comemoração do Dia Internacional do Livro Infantil 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 31-03-

2022) 

Data Início 

4-04-2022 

Data Término 

4-04-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes e Técnicos da CML 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; MR1A; MR1B; 

MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; 

MR4B; 

Descrição: 

Dia Internacional do Livro Infantil - 04.abril 

  

                 Atividades: 

  

                 1. Ler e Aprender com a Boneca Maria 

                 2. Conto em Movimento 

                 3. À Descoberta de Lisboa 

Objectivos: 

- Pretende-se com esta iniciativa chamar atenção para a importância da leitura e para o papel 

fundamental dos livros para a infância. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Emlia Coelho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Elaboração do Folar da Páscoa 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 1-04-

2022) 

Data Início 

4-04-2022 

Data Término 

4-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Mónica Correia 

Destinatários: 

JI1AA; 

Descrição: 

Elaboração do Folar da Páscoa. 

Objectivos: 

- Promover o gosto pelas tradições. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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PES-SENSIBILIZAÇÃO À SAÚDE ORAL 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

4-04-2022 

Data Término 

11-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Clara Gouveia ,educadoras de todos 

os Jardins de Infancia do Agrupamento e técnicas 

da Unidade de Saúde  Familiar de Pedrouços 

Destinatários: 

JI1AA; JICAS1; JICAS2; JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; JIBR1; JIBR2; JIBR3; 

Descrição: 

As atividades dinamizadas foram : 

 -Visionamento de pequenos filmes de animação , relacionados com a temática da Saúde oral; 

 Colocação de verniz de flúor nos molares das crianças, cujos encarregados de educação deram 

autorização 

Objectivos: 

- Sensibilizar as crianças e as famílias para as questões relacionadas com a temática da higiene oral 

 

Observações: 

As atividades de Saúde Oral foram calendarizadas na reunião de preparação ,ocorrida no dia 4 de 

abril ,ocorrida na sede do Agrupamento , tendo estado presentes além de mim, a professora Renata 

Moreira e a Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica Cláudia Afonso 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

Proponente: Clara Lameiras 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Caça aos ovos 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

5-04-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes:Ana Isabel Lopes;  Ana Rêgo; Anabela 

Cordeiro; Ana Rôla; Vanda Dias; Maria Santos; 

Delfim Oliveira;Paula Gonçalves; António Ferraz 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

Funcionários; Comunidade Educativa; Alunos 

com NEE; Alunos 1ºCiclo; Alunos Pré-Escolar; 

Comunidade Escolar; Alunos com medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Os alunos são propostos a procurar ovos de chocolate que são escondidos pelo recreio/espaço 

exterior da escola. 

 Execução de trabalhos e entoação de canções alusivos à época. 

Objectivos: 

-  Promover nos alunos momentos de partilha e convivência. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Parque Florestal do Monsanto- sala 2 JI 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 22-03-

2022) 

Data Início 

5-04-2022 

Data Término 

5-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Ana Isabel Lopes -sala 2 JI 

Destinatários: 

JICAS2; Intercâmbio; Titulares de Turma do 

Ensino Pré-Escolar; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Atividade de visita ao parque Florestal do Monsanto subordinada ao tema " Conhecer a polícia 

Florestal". 

Objectivos: 

- Promover o contacto dos alunos com a natureza e sobre a necessidade de preservar o parque. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita à Biblioteca Escolar da EB2,3 Paula Vicente 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 20-07-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professor Titular de Turma/Professora de 

Português 

Destinatários: 

6º E; MR3A; 

Descrição: 

Visita à Biblioteca Escolar da EB2,3 Paula Vicente. 

 Articulação com uma turma do 6.º Ano da EB2,3 Paula Vicente. 

 Produção de um Recurso Educativo Digital - Padlet, com poemas elaborados pelos alunos. 

Objectivos: 

- Promover uma articulação com alunos do 6.º ano da EB2,3 Paula Vicente, desenvolvendo um 

trabalho colaborativo no âmbito da disciplina de Português. Produção de um Recurso Educativo 

Digital - Padlet. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Fernando Augusto 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Atividades de sensibilização/articulação para as crianças que ingressam no 1º ano do 1º ciclo 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Intercâmbio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Patrícia Marques e Joana Pereira 

Destinatários: 

JIMR3; MR1C; Comunidade Educativa; Titulares 

de Turma do  1º Ciclo ; Titulares de Turma do 

Ensino Pré-Escolar; 

Descrição: 

As crianças do pré escolar que vão ingressar no 1º ano do 1º ciclo vão à sala do 1º ano, vivenciar e 

participar nas dinâmicas da turma do 1º ano. 

 Estas atividades de articulação vertical vão proporcionar uma melhor integração e ajudar nesta 

transição de ciclo. 

Objectivos: 

- Promover uma boa transição e adaptação das crianças do pré escolar para a entrada no 1º ano do 

1º ciclo. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

Proponente: patriciamarques patriciamarques 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita ao Jardim Zoológico 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Catarina Costa e Fátima Magalhães 

Destinatários: 

BR2A; BR2B; BR2/3C; 

Descrição: 

Os alunos serão convidados a explorar o Jardim Zoológico através de uma visita guiada. Terão 

contacto com os diferentes tipos de animais, reconhecendo os seus habitats. 

Objectivos: 

- Reconhecer habitats e as várias espécies de animais. - Contactar diretamente com os diferentes 

animais. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Slvia Martinho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 23.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 23.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita ao Jardim Zoológico 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Sílvia Martinho e Fátima Silva 

Destinatários: 

BR2A; BR2B; BR2/3C; 

Descrição: 

Os alunos serão convidados a explorar o Jardim Zoológico através de uma visita guiada. Terão 

contacto com os diferentes tipos de animais, reconhecendo os seus habitats. 

Objectivos: 

- Reconhecer habitats e as várias espécies de animais. 

 

Observações: 

Objetivos: 

 Reconhecer habitats e as várias espécies de animais 

 Contactar diretamente com os diferentes animais. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: catarina costa 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 23.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 23.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Construção de ninhos, comedouros, bebedouros para aves do jardim da escola. 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Encarregados de Educação 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Cíntia Chong e Fernando Lino 

Destinatários: 

MR3A; Alunos com NEE; Alunos com medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Este projeto desenvolveu-se com a colaboração dos encarregados de educação, sensibilizando os 

alunos para a biodiversidade e para a proteção do meio ambiente que os rodeia. 

Objectivos: 

- Consciencializar os alunos para a importância da biodiversidade. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 



Página 843 de 1323 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Literacia Ambiental e Ecológica 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 20-07-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

PES 

Ciências Sociais e Humanas 

430 - Economia e Contabilidade 

Dinamizadores: 

Cibele Pereira, Emanuela Azevedo, Rosa Correia, 

Susana Ferreira e Isabel Duarte. 

Destinatários: 

5º B; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 7º H; 9º B; 

9ª F ; 9º G; 10º I ; 

Descrição: 

No Âmbito das celebrações do dia Mundial da água, da terra e do ambiente e da biodiversidade as 

bibliotecas do agrupamento desenvolveram as seguintes iniciativas. 

  

 Recursos hídricos, Sustentabilidade e Biodiversidade - ANP; 

 Articulação BEAER ESR/BR,  a disciplina de Física e Química e Estudo do Meio - O degelo e as 

alterações climáticas; 

 Sustentabilidade - Lisboa Cidade Verde  CML - departamento de Educação; 

 Atividade de  Biodiversidade - animais bioindicadores; 

 Articulação BEAER  BR/PV: pesquisa sobre aves de Lisboa (comedores para pássaros); 

 - Filmografia temática ambiental - Festival Internacional de Cinema de Avanca; 

 - Sensibilização para recursos digitais - Ambiente, Água, Fauna, Flora e Biodiversidade; 

 - ODS " A Maior Lição do Mundo" - UNICEF. 

Objectivos: 

- Sensibilizar os alunos para a necessidade de uma maior consciência ambiental 
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Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 846 de 1323 

 

Sismologia 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 20-07-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Matemática e Ciências Experimentais 

520 - Biologia e Geologia 

Dinamizadores: 

Encarregada de Educação - Professora no 

Instituto Politécnico de Setúbal, prof.  Ana Vieira,  

prof. Ana Paz 

Destinatários: 

7º B; 7º D; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

Realizou-se uma palestra sobre "Sismologia"  em articulação com a disciplina de CN. Envolveu 80 

alunos do 7.º ano ( turmas B, D, G,H) e foi dinamizada por uma Encarregada de Educação que é Prof. 

no Instituto Politécnico de Setúbal, Dra. Cristina Oliveira.  As sessões ocorreram nos dias 26 e 27 de 

abril. 

Objectivos: 

- Consolidar os conteúdos do programa das disciplinas e apresentar novos conteúdos do interesse 

dos alunos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Exposição Oficina de Artes/Materiais e Tecnologias 12º ano 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Expressões 

600 - Artes Visuais 

Dinamizadores: 

Rosa Branco 

Destinatários: 

Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Exposição dos trabalhos realizados pelos alunos do 12º ano no âmbito das disciplinas de Oficina de 

Artes e Materiais e Tecnologias. Apresentação de peças tridimensionais utilizando diferentes 

materiais, explorando conceitos como a reutilização e reciclagem de materiais. 

Objectivos: 

- Sensibilizar a comunidade educativa para a importância da expressão artística 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Rosa  Branco 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"Lá vai a História" 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 9-03-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Mónica Correia 

Destinatários: 

JI1AA; 

Descrição: 

" Lá vai a História"  é uma bolsa com um livro (escolhido pelas crianças), um caderno de registo e 

lápis de cor para circular pelas famílias do Jardim de Infância e dinamizar a semana da leitura. O 

projeto irá ser desenvolvido com a colaboração dos pais do Jardim de Infância. 

Objectivos: 

- Dinamizar a semana da leitura e promover o gosto pela leitura. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Palestra sobre o Lince Ibérico 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Palestra 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Vanda Dias, Fátima Silva e Sílvia Martinho 

Destinatários: 

BR2A; BR2B; BR2/3C; CAS2; 

Descrição: 

Palestra com as biólogas Inês Barroso e Margarida sobre o lince ibérico. 

Objectivos: 

- Aprender sobre um dos animais em vias de extinção  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 
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Proponente: catarina costa 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Festa de final de ano 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (30-06-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Línguas 

120 - Inglês 

Dinamizadores: 

Helena Palma e Vanessa Feiteiro 

Destinatários: 

BR4A; BR4B; BR4C; CAS4; MR4A; MR4B; MS3A; 

MS4A; Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Canções em língua Inglesa. 

Objectivos: 

- Motivar os alunos para a aprendizagem da língua e cultura inglesas; comemorar datas festiva ou 

seja, o final de ano; envolver os alunos em atividades lúdicas do gosto deles; contribuir para o 

desenvolvimento do sentido estético e artístico dos alunos; sensibilizar os alunos para diferentes 

tipos de manifestações de caráter cultural; envolver a comunidade educativa 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 



Página 855 de 1323 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Helena Palma 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Passeio Final Ano Letivo - Quinta Pedagógica Burros do Magoito 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes 

Destinatários: 

MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; MR4B; 

Funcionários; Coordenadores de Escola ; 

Descrição: 

A Quinta Pedagógica Burros do Magoito procura responder às necessidades  

  

 crescentes do contacto dos cidadãos com a vida animal, a natureza e em particular  

  

 com o mundo rural. 

Objectivos: 

-  Promover atividades educativas e divertidas, estimulando o respeito pelos animais e pela natureza. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

Proponente: Emlia Coelho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 18.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 18.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Companhia de Teatro Cativar - Teatro para a Infância "O Reino de pernas p´ró ar" 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora titular Joana Pereira e atores da 

Companhia 

Destinatários: 

MR1C; 

Descrição: 

Conto encenado que se desenrola com a ajuda das crianças, através de jogos, cantigas e 

dramatizações. De uma forma lúdica, pretende-se que as crianças interiorizem o valor da amizade e a 

importância do trabalho colaborativo. 

Objectivos: 

- promover o gosto pela cultura através do teatro; estimular a expressão dramática 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: joana pereira 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 72.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de Estudo à Quinta Pedagógica dos Olivais 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Diretor de Turma 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Joana Pereira 

Destinatários: 

MR1C; 

Descrição: 

O alunos irão realizar uma visita de estudo à Quinta Pedagógica dos Olivais onde participarão nas 

seguintes atividades : "Aromas e sabores" e "Veterinários por um dia". 

 Bem como a visita guiada à quinta observando a fauna e flora existente. 

Objectivos: 

- - Promover o conhecimento do meio envolvente (fauna e flora de uma quinta pedagógica) 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: joana pereira 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"Dia da Família" 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Joana Pereira 

Destinatários: 

MR1C; Professores; 

Descrição: 

Diálogo / debate com os alunos sobre a importância da família. Sensibilização dos alunos para a 

temática. Visualização de um filme. Trabalhos de expressão plástica. 

Objectivos: 

- - Sensibilizar os alunos e núcleo familiar para a importância da temática e seus valores 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: joana pereira 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"Já sei circular em segurança" - Escola de Trânsito no Monsanto 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Formação e Prevenção na Segurança 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora Titular Joana Pereira e Técnicos da 

escola de trânsito do parque da Serafina de 

Monsanto 

Destinatários: 

MR1C; Professores; 

Descrição: 

Os alunos irão à escola de trânsito no parque da Serafina no Monsanto para participar na atividade 

"Já sei circular em segurança". 

Objectivos: 

- - Sensibilizar os alunos para a prevenção e segurança rodoviária. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: joana pereira 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Quinta Pedagógica dos Olivais 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Joana Pereira 

Destinatários: 

MR1C; 

Descrição: 

O alunos irão realizar uma visita de estudo à Quinta Pedagógica dos Olivais onde participarão nas 

seguintes atividades : "Calcular a pegada ecológica - semana do ambiente" 

 Bem como a visita guiada à quinta observando a fauna e flora existente. 

Objectivos: 

- - Promover o conhecimento do meio envolvente (fauna e flora de uma quinta pedagógica) 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: joana pereira 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto Roots - Feira Gastronómica Internacional 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Línguas 

330 - Inglês 

Dinamizadores: 

Paula Silva 

Destinatários: 

10º L ; Alunos ESR; 

Descrição: 

O Agrupamento de Escolas do Restelo, tem mantido uma tradição de acolhimento de alunos 

oriundos de diversos países/culturas. Esta diversidade é indissociável do projeto educativo de uma 

escola intercultural como a nossa. Assim, nasceu este projeto. Surgiu por iniciativa dos alunos da 

turma L do 10º ano e foi desenvolvido no âmbito da Flexibilidade Curricular ? Cidadania e 

Desenvolvimento para, na diferença cultural, se encontrar o que nos une: a humanidade. 

 As informações recolhidas foram apresentadas oralmente na disciplina de Inglês, contudo o 

entusiasmo extravasou a sala de aula e, por isso, partilada com a restante comunidade educativa no 

dia 7 de junho, terça-feira, último dia de aulas para os 9ºs, 11ºs e 12ºs anos evitando assim perturbar 

o normal funcionamento das aulas dos alunos dos anos de exame.  

 Os alunos da turma L do 10º ano apresentarão, através de uma pequena Feira Internacional, 

mostras culturais, e gastronómicas de várias regiões de Portugal e dos vários países de que são 

oriundos ou aos quais têm ligação através dos seus núcleos familiares como por exemplo: Espanha, 

França, Reino Unido, Brasil, China, Estados Unidos da América, Cabo Verde, Moçambique e Ucrânia. 
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Objectivos: 

- ? conhecer, respeitar, e integrar a cultura de origem dos alunos, as suas tradições e gastronomia;  ? 

desenvolver o respeito pelas diferenças e o estabelecimento de relações positivas de interação e 

aproximação entre alunos/as e outros membros da comunidade educativa de diferentes culturas; ? 

contribuir para o desenvolvimento da compreensão e aprendizagem interculturais;  ? partilha de 

algumas das suas experiências e curiosidades sobre o seu país de origem e sobre os seus familiares; ? 

promover o reconhecimento e a valorização da diversidade como uma oportunidade e fonte de 

aprendizagem para todos/as; ? promover a igualdade e a não discriminação em razão da origem 

racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência, território de origem ou qualquer outra; ? contribuir 

para o desenvolvimento socioeducativo e para a integração de todos os alunos; ? trabalhar os 

domínios da interculturalidade e dos direitos humanos; ? identificar situações concretas de 

complementaridade e interdependência entre lugares, regiões ou países;     ? estimular o interesse 

pelo conhecimento científico, do mundo e pela diversidade característica da espécie humana; ? 

reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de 

uma intervenção responsável na sociedade democrática; ? respeitar a diversidade, valorizando a 

importância para o desenvolvimento das comunidades humanas.  ? confrontar ideias e perspetivas 

sobre o seu humano e as suas diversidades, respeitando as diferenças de opinião. ? descrever as 

diferenças entre seres humanos e os ambientes biogeográficos, a partir de exemplos concretos e 

apoiados em fontes fidedignas; ? reconhecer as características que conferem identidade a um ou 

mais grupos lugar (o país e o mundo onde vive), comparando diferentes formas de representação 

desses lugares. ? identificar/aplicar diferentes conceitos: inter e multiculturalismos, cidadania, entre 

outros. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Paula Silva 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Passeio Final ano- Sesimbra Natura Park 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (30-06-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

docentes e monitores 

Destinatários: 

BR1A; BR1B; BR 1C ; BR2A; BR2B; BR2/3C; BR3A; 

BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

Descrição: 

Visita ao Sesimbra Natura Park, onde os alunos terão oportunidade de realizar jogos, desafios e 

ateliers em comunhão com a natureza. 

Objectivos: 

- Promover a socialização e espirito de grupo. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Helena Martins 

Equipa: 
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Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 1235.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 3800.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Make a Wish 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Helena Lima 

Destinatários: 

MR2A; MR4A; MR4B; 

Descrição: 

Atividade de solidariedade - ajuda a realizar um desejo de uma criança com uma doença grave. 

Objectivos: 

- Sensibilizar os alunos para a solidariedade 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Helena Lima 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Articulação entre ciclos - "Todos no sofá" 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Intercâmbio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 7-07-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Helena Lima 

Destinatários: 

JIMR2; MR2A; 

Descrição: 

Leitura e dramatização da obra literária de Luísa Ducla Soares: "Todos no Sofá". 

 Atividade de articulação, na qual os alunos do 2º ano A leram uma história aos meninos do J.I. (sala 

1) e após a leitura, os meninos da sala 1, realizaram a dramatização da respetiva história. 

Objectivos: 

- Promover a articulação e convívio entre ciclos 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Helena Lima 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita ao Museu de Etnologia - Oficina Pintando Com os Índios -  Dia da Criança 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Expressões 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Ana Gama Docente EE 

Destinatários: 

UEE; 

Descrição: 

No âmbito do dia mundial da criança os alunos do CAA responderam ao convite do Museu Nacional 

de Etnologia para conhecerem uma tribo de Índios da Amazónia no seu ritmo de vida quotidiano 

através da observação dos artefactos expostos e das histórias narradas pelas guias do Museu. Esta 

informação foi posteriormente ilustrada numa oficina de pintura na realização de um cartaz mural 

que está pendurado na entrada da EB Paula Vicente. 

 Esta visita deu azo à sensibilização dos alunos para as questões ambientais e a urgência da 

conservação da natureza. 

Objectivos: 

 

Observações: 

Parafraseando Nelson Mandela como é citado no protejo educativo do agrupamento pretendemos 

que os alunos vejam e conheçam para poderem agir informadamente e assim, vão mudando o 

mundo... Uma educação com vista à sustentabilidade é a única via para a sobrevivência da 

humanidade. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

Proponente: ana gama 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Piquenique no Jardim Botânico da Ajuda 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

UEE 

Expressões 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Ana Gama e André Godinho docentes de EE em 

articulação com Ricardo Dias docente de 

Educação Física 

Destinatários: 

UEE; 

Descrição: 

Visita ao Jardim Botânico da Ajuda para os alunos conhecerem o Jardim mais antigo do país, 

interiorizarem a necessidade de preservar a natureza e viver de forma sustentável com vista à 

sobrevivência da espécie humana. Fizemos um piquenique de convívio para assinalar o final das 

actividades lectivas do Desporto Escolar. 

Objectivos: 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 
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Proponente: ana gama 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Parque Florestal do Monsanto- sala 1 JI 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 22-03-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

6-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Ana Rêgo -sala 1 JI 

Destinatários: 

JICAS1; Intercâmbio; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Atividade de visita ao parque Florestal do Monsanto subordinada ao tema " Conhecer a polícia 

Florestal". 

Objectivos: 

- Promover o contacto dos alunos com a natureza e sobre a necessidade de preservar o parque. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 883 de 1323 

 

Canguru Matemático sem Fronteiras 2022 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 31-03-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matias 

Destinatários: 

MR4B; 

Descrição: 

Estimular o gosto e estudo da Matemática, tentar que os alunos se divirtam a resolver questões 

matemáticas e percebam que conseguir resolver os problemas propostos é uma conquista pessoal 

muito recompensadora e permitir descubram o lado lúdico da disciplina. 

Objectivos: 

- Estimular o pensamento lógico matemático. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"Museu, Clima e Património...Esta atividade não vai ser seca!? 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 31-03-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matias 

Destinatários: 

MR4B; 

Descrição: 

Visita ao Museu da Presidência da Republica para participar na atividade "Uma viagem pela história 

do Património da Presidência da Republica. 

  

 Conversar, refletir e sensibilizar para a proteção das espécies animais e passar para o papel as 

emoções sentidas. 

Objectivos: 

- Desenvolvimento da cidadania. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"Museu, Clima e Património...Esta atividade não vai ser seca!? 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (31-03-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matias 

Destinatários: 

MR4B; 

Descrição: 

Visita ao Museu da Presidência da Republica para participar na atividade "Uma viagem pela história 

do Património da Presidência da Republica. 

  

 Conversar, refletir e sensibilizar para a proteção das espécies animais e passar para o papel as 

emoções sentidas. 

Objectivos: 

- Desenvolver o interesse pelo património nacional e estimular a cultura. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Museu de Etnologia - Workshop de desenho_ Lugares encantados. 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 31-03-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matias 

Destinatários: 

MR4B; 

Descrição: 

Visita guiada à exposição "Lugares Encantados: espaço de Património" patente no Museu Nacional 

de Etnologia seguida de um Workshop de desenho. 

Objectivos: 

- Desenvolver o gosto pela arte e o espirito criativo. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"Assembleia das Crianças" 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 31-03-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matias 

Destinatários: 

MR4B; 

Descrição: 

"Sabes o que faz a Junta de Freguesia de Belém" 

  

 Atividade no âmbito da Cidadania. 

Objectivos: 

- Promover a integração e participação na organização da sociedade. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Mundial da Atividade Física 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

6-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Sónia Ribeiro Técnica de Ed. Física e os docentes 

Destinatários: 

MR1A; MR1B; MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; 

MR3B; MR4A; MR4B; Autarquia; 

Descrição: 

Celebração do Dia Mundial da Atividade Física. 

  

    A atividade irá consistir em 3 momentos:  

        1ª Parte- Ativação geral ( corrida no lugar, saltos, exercícios de coordenação,  

        condição física, etc...) 

        2ª Parte- Jogo de estafetas alusivo ao Dia Mundial da Atividade Física.  

        3ª Parte- Coreografia. 

Objectivos: 

- Incentivar à prática do exercício físico 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Emlia Coelho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Laboratórios Abertos DBE 2022 - Instituto Superior Técnico de Lisboa 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 20-07-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

510 - Física e Química 

Dinamizadores: 

Ana Sousa, Laura Pinto, Noele Peres 

Destinatários: 

10º A; 10º D ; 10º E ; 10º F; 11º E; 

Descrição: 

O Departamento de Bioengenharia (DBE) do Instituto Superior Técnico realiza a 

 iniciativa Laboratórios Abertos DBE 2022. Este evento, que se realiza 

 anualmente, visa levar a cabo a divulgação das ofertas formativas bem 

 como das atividades de investigação no âmbito da Engenharia Biológica e 

 da Engenharia Biomédica a decorrer no Instituto Superior Técnico. Este 

 evento terá lugar na semana de 9 a 13 de Maio de 2022 e é dirigido 

 especificamente a alunos do ensino secundário. 

Objectivos: 

- Participação num evento que visa levar a cabo a divulgação das ofertas formativas bem como 

atividades de investigação no âmbito da Engenharia Biológica e da Engenharia Biomédica a decorrer 

no Instituto Superior Técnico.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Laura Pinto 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Fiadeiras de histórias: Um Bolo para o Lanche 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 11-04-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Monitoras da Biblioteca de Belém 

Destinatários: 

JIMR1; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Leitura do conto: Um Bolo para O Lanche 

Objectivos: 

- Promover o gosto pela leitura. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 
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Proponente: ana dias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Fiadeiras de histórias: Um Bolo para o Lanche 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (11-04-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Monitoras da Biblioteca de Belém 

Destinatários: 

JIMR3; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Leitura do conto: Um bolo para o lanche 

Objectivos: 

- Incentivar o gosto pela leitura. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 
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Proponente: patriciamarques patriciamarques 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Fiadeiras de histórias: Um Bolo para o Lanche 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 11-04-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Monitoras da biblioteca de Belém 

Destinatários: 

JIMR2; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Leitura do conto: Um Bolo para o Lanche 

Objectivos: 

- Incentivar o gosto pela leitura. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 
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Proponente: Rosario Frade 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reuniões de Grupo 3º período 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 3-01-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Expressões 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Grupo de EF 

Destinatários: 

Professores; 

Descrição: 

Reuniões ordinárias de grupo de recrutamento 

Objectivos: 

- Planear, organizar e debater as planificações e atividades a realizar. - Conferência de classificações e 

balanço do ano letivo. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Patrcia Nunes Vaz Jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de Estudo às praias e Museu da Lourinhã 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Conselho de Turma 

Matemática e Ciências Experimentais 

520 - Biologia e Geologia 

Dinamizadores: 

Ana Paz, Ana Vieira e raquel Azevedo 

Destinatários: 

7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

Saída da Escola - 8h00min;    

 Chegada (prevista) - 18h00min; 

 Deslocação ? Autocarro; 

 Itinerário: Praia de Porto das Barcas, Praia de Paimogo e Museu da Lourinhã. 

 Valor - 19 euros (inclui transporte, visita guiada às praias e ao Museu da Lourinhã). 

Objectivos: 

- Promover o ensino prático das Ciências: aprofundando os conhecimentos dos alunos sobre fósseis e 

contextualizando alguns dos conteúdos abordados, de forma teórica, ao longo do ano, nas aulas de 

Ciências Naturais. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: ana paz 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 19.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 19.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 907 de 1323 

 

Conferência sobre Sismologia 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Conselho de Turma 

Matemática e Ciências Experimentais 

520 - Biologia e Geologia 

Dinamizadores: 

Ana Paz 

Destinatários: 

7º B; 7º D; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

Conferência dinamizada pela encarregada de educação de um aluno do 7º ano, Dra. Cristina Oliveira, 

sobre Sismologia. A nossa convidada é docente do Ensino Superior, onde leciona, na Licenciatura e 

Mestrado de Engenharia Civil, a Unidade Curricular de Dinâmica de Estruturas e Engenharia Sísmica. 

Objectivos: 

- Promover a interação entre diferentes níveis de ensino. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: ana paz 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Formação de turmas do 2º e 3º ciclo - ESR e PV 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Gestão de Recursos Humanos 

 

Estado: Aprovada (28-12-2021) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção - Sandra Costa 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 

8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 

9º G; 9º H; Serviços Técnico - Pedagógicos (SPO); 

Serviços Técnico - Pedagógicos (Educação 

especial)); 

Descrição: 

Elaboração dos critérios de formação de turmas de acordo com os normativos legais e deliberações 

do CP; 

 Definição dos vários procedimentos e intervenientes/equipas a necessários ao processo de 

matrícula; 

 Articulação com diferentes estruturas: DT, Coordenadores das Equipas de formação de turmas do 

2ºe 3º ciclo, Serviços administrativos, Coordenadores de DT do 2º e 3º ciclo; Responsáveis da equipa 

de Ed. Especial; Secretariado de Exames; SPO; Gabinete disciplinar; Equipa de verificação de registos; 

equipa de elaboração de horários. 

 Contactos com o Agrupamento de Exames e com a Dgeste (rede escolar, equipa de apoio ao 

curriculo); 

 Controlo e supervisão da introdução de elementos no programa alunos  

 Atendimento a Encarregados de Educação 
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Objectivos: 

- Constituir as turmas de acordo com os normativos legais e com os critérios definidos e aprovados 

em Conselho Pedagógico. Constituir as turmas de acordo com a visão, missão e valores expressos no 

projeto educativo. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 
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Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Celebração do Dia da Criança 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes e monitor CML 

Destinatários: 

JIBR1; JIBR2; JIBR3; BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; 

BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; Alunos 

1ºCiclo; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Atividades de expressão fisico-motora. 

Objectivos: 

-  - Promover atividades lúdicas e de convívio entre os alunos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Helena Martins 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita ao Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Universidade Nova- Monte da 

Caparica 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 7-07-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

510 - Física e Química 

520 - Biologia e Geologia 

Dinamizadores: 

Maria João Costa e Gabriela Botelho 

Destinatários: 

11º C; 

Descrição: 

Visita ao Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Universidade Nova, Monte da 

Caparica. Serão abordados aspetos relacionados com o impacto ambiental no âmbito das disciplinas 

de Física e Química A e Biologia e dos respetivos conteúdos programáticos. 

Objectivos: 

- Visitar uma instituição de Ensino Superior; Consolidação de conteúdos lecionados em sala de aula a 

situações do dia a dia. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Laura Pinto 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Horários Escola EB 2 3 Paula Vicente 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Gestão de Recursos Humanos 

 

Estado: Aprovada (1-01-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Ciências Sociais e Humanas 

Expressões 

Línguas 

Matemática e Ciências Experimentais 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

Elaboração dos horários das turmas e dos docentes da escola EB 2 3 Paula Vicente 

Objectivos: 

- Correta distribuição de serviço, de acordo com as capacidades de cada docente. Distribuição da 

carga letiva equilibrada nos horários dos alunos.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Formação de turmas do Ensino Secundário 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Aprovada (1-01-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção/ Equipa de Formação de Turmas do E. 

Sec. 

Destinatários: 

10º A; 10º B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 

10º H ; 10º I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º B ; 11º C; 

11º D ; 11º E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º I; 11º J ; 

11º L ; 12º A; 12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E ; 12º F ; 

12º G ; 12º H ; 12º I; 12º J; 

Descrição: 

Elaboração dos critérios de formação de turmas de acordo com os normativos legais e deliberações 

do CP; 

 Definição dos vários procedimentos e intervenientes/equipas a necessários ao processo de 

formação de turmas; 

 Articulação com diferentes estruturas: DT, Coordenadora da Equipa de formação de turmas do 3º 

ciclo, Serviços administrativos, Coordenador de DT doEnsino Secundário; Responsáveis da equipa de 

Ed. Especial; Secretariado de Exames; SPO; Gabinete disciplinar; Equipa de verificação de registos; 

equipa de elaboração de horários. 

 Contactos com o Agrupamento de Exames e com a Dgeste (rede escolar, equipa de apoio ao 

curriculo, equipa de atribuição de equivalências); 

 Controlo e supervisão da introdução de elementos no programa alunos  

 Atendimento a Encarregados de Educação 

Objectivos: 

- Constituir as turmas do Ensino Secundário de acordo com os normativos legais e os critérios 

aprovados pelo Conselho Pedagógico e Conselho Geral. Procurar satisfazer as necessidades dos 

alunos, tendo em vista o seu bem estar e a constituição do seu projeto de vida. 
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Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 



Página 920 de 1323 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Elaboração de horários alunos/docentes ESR 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Gestão de Recursos Humanos 

 

Estado: Aprovada (1-01-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção/ Manuela Alves 

Destinatários: 

8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 

9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 10º A; 10º 

B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 10º 

I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º B ; 11º C; 11º D ; 11º 

E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º I; 11º J ; 11º L ; 12º A; 

12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E ; 12º F ; 12º G ; 12º H 

; 12º I; 12º J; Professores; 

Descrição: 

Coordenação da equipa de trabalho de elaboração dos horários da E.S. Restelo para professores e 

alunos para o ano letivo 2022/2023. 

Objectivos: 

- Proceder à correta distribuição do serviço de acordo com os normativos legais e perfil dos docentes. 

Efetuar uma distribuição equilibrada da carga letiva dos alunos. 

 

Observações: 

Indicadores: cumprimento dos normativos legais e dos procedimentos definidos em CP; satisfação do 

pessoal docente, alunos e EE. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Definir e organizar o trabalho pós-letivo 2021/2022 

Escola: 

Agrupamento de Escolas do Restelo 

Tipologia: Planeamento e Gestão 

 

Estado: Aprovada (1-01-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Direção 

Direção 

Dinamizadores: 

Direção 

Destinatários: 

Professores; 

Descrição: 

Definição das tarefas necessárias à conclusão do ano letivo em curso e constituição das equipas que 

as vão concretizar: 

 (Secretariado de Exames e de Provas de Aferição; Equipa de Verificação de Termos e Pautas; Equipa 

de Elaboração de Horários; Eq. Projeto Educativo e do PAA; Eq. de elaboração do Relatório 

Instalações/Inventario Patrimonial do Agrupamento; Organização do Espaço Comum ; Eq. de 

Verificação e organização de bolsa de Manuais; Eq. de Organização da Biblioteca; Eq. de Formação de 

turmas e informatização dos processos (1 equipa por ciclo de ensino); Eq. de Apoio Formação de 

Turmas - Ed. Especial, SPO, Gab. Disciplinar e PLNM; Eq. de inventário dos laboratórios e do 

Inventário dos Materiais das Disciplinas de Artes e Ed. Física; Eq. de Educação Especial) 

  

 Elaboração um conjunto vasto de documentos imprescindíveis ao funcionamento das equipas;  

  

 Articulação e supervisão do trabalho em curso; 

  

 Contactos com a tutela.  

  

 Definição e programação das atividades do início do ano letivo. 
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Objectivos: 

- Constituir as Equipas do Pós-letivo e definir as tarefas a realizar por cada uma delas, bem como 

proceder à elaboração dos documentos e procedimentos necessários à sua execução. Supervisionar 

e/ou acompanhar o trabalho em curso, garantindo nos casos em que tal é imprescindível - exames, 

formação de turmas, matrículas - a articulação. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Administrador Utilizador 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de estudo ao Quake, o novo museu imersivo que nos leva ao terramoto de 1755 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Verificada pelo coordenador de 

disciplina/grupo 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

Dinamizadores: 

Ana Gaspar e Anabela Estêvão 

Destinatários: 

6º C; 

Descrição: 

Visitar o novo museu imersivo, Quake e participar na experiência de sentir Lisboa a tremer que nos 

leva ao terramoto de 1755. 

Objectivos: 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 
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Proponente: anabela estevao 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Concurso dos Espantalhos 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Concurso 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Ana Maria Neca 

Destinatários: 

BR1A; 

Descrição: 

Elaboração de um espantalho para concurso na quinta pedagógica do Olivais 

Objectivos: 

- Criar o gosto pela natureza 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Ana Neca 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Mosteiro dos Jerónimos 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora Célia de Carvalho 

Destinatários: 

BR4C; 

Descrição: 

Visita guiada ao Mosteiro dos Jerónimos 

Objectivos: 

-  Conhecer o património histórico local. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: celia carvalho 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Padrão dos Descobrimentos 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora Célia de Carvalho 

Destinatários: 

BR4C; 

Descrição: 

Visita guiada ao Padrão dos Descobrimentos e visita exterior à Torre de Belém. 

Objectivos: 

- Conhecer o património histórico local. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: celia carvalho 

Equipa: 
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Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 3.50 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 3.50 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Torneio Inter Turmas 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Voluntariado 

Expressões 

260 - Educação Física 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Profs. Ed. Física 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 

7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

Torneio de Jogos Desportivos Coletivos entre turmas do mesmo ano de escolaridade. 

Objectivos: 

- Este torneio tem como objetivo fomentar a prática desportiva na comunidade escolar, de motivar 

os alunos para a aquisição de hábitos saudáveis, de desenvolver o espírito de grupo e de cooperação 

e de aumentar a autonomia e responsabilidade. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: susana vale 

Equipa: 

Fernanda Baa; manuel fornos; 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita à  horta da Escola Básica Paula Vicente 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras  Ana Dias e Rosário Frade 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; Comunidade Educativa; Alunos 

Pré-Escolar; 

Descrição: 

Visita à  horta da Escola Básica Paula Vicente. Entrega de um espanta pardais feito pelas crianças. 

Objectivos: 

- Articulação com outros intervenientes da comunidade educativa. Dar continuidade ao projeto da 

horta na escola. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: ana dias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemoração do Dia da Criança 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras do jardim de infância: Ana Dias, 

Rosário Frade, Patrícia Marques e Bárbara 

Crespo 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Realização de um mural coletivo no recreio. 

 Músicas e danças. 

 Pintura de puzzles. 

 Degustação de gelados. 

Objectivos: 

- Convívio entre crianças de todo o pré escolar. Desenvolver competências artísticas. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

Proponente: ana dias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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ARTICULAÇÃO COM O 1º CICLO 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela e Assistente 

Operacional Carla Brito 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

Visita das crianças do JI às salas do 1º ciclo (leitura de um conto e atividade exploratória da história) 

 - Ateliers de expressão plástica, no exterior com turmas do 1º ciclo (em momentos a combinar) 

 - Continuação da leitura de contos pelos irmãos que frequentam a EB BR 

Objectivos: 

- Promover a articulação e o convívio entre ciclo 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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OS PAIS NA ESCOLA 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Aprovada (6-06-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Elsa Capela e Assistente Operacional 

Carla Brito 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

Vinda dos pais ao JI 

  

  

 - Realização de atividades com os pais (aula de educação física; atividade de música; expressão 

plástica; atividade na horta; leitura e dinamização de um conto? 

Objectivos: 

- Fomentar  a colaboração e o envolvimento parentar 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 
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Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de Estudo à Kidzania 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

290 - Educação Moral e Religiosa Católica 

Dinamizadores: 

Maria de Fátima Franco - Maria do Carmo Macau 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 6º B; 6º C; 6º D; 6º E; 

6ª G; 

Descrição: 

Esta visita de estudo pretende levar os alunos  a interagirem socialmente, a desenvolverem o gosto 

intelectual e a adquirirem atitudes e valores de cidadania, através de aprendizagens interativas, 

divertidas  e significativas. 

Objectivos: 

- Promover a interação social, a aquisição de atitudes e valores defendidos pela disciplina 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 



Página 945 de 1323 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: maria franco 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de estudo a Santarém 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

290 - Educação Moral e Religiosa Católica 

Dinamizadores: 

Fátima Franco 

Destinatários: 

6º B; 6º C; 6º D; 6º E; 7º A; 7º B; 7º E; 7º F; 

Descrição: 

Esta visita de estudo pretende desenvolver os conteúdos e os valores transmitidos pela disciplina ao 

estabelecer a ponte entre a realidade e os conhecimentos aprendidos. Ainda proporcionar 

momentos de convívio, de partilha, de alegria e de autoreflexão. 

Objectivos: 

- Capturar uma chave de leitura histórica e religiosa da pessoa humana em interação com o meio. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: maria franco 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia da Europa 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Proposta 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

PES 

Ciências Sociais e Humanas 

Cidadania  e Desenvolvimento 

Dinamizadores: 

Telma Esteves 

Destinatários: 

5º C; 5º D; 

Descrição: 

Comemoração do dia 9 de maio,  dia da Europa 

Objectivos: 

- Tomar conhecimento dos ideais, objetivos da União Europeia e distinguir os países da Europa 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 
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Proponente: telma esteves 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Sessão de Esclarecimento sobre Insuficiência Cardíaca 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

PES 

Matemática e Ciências Experimentais 

520 - Biologia e Geologia 

Dinamizadores: 

Renata Moreira, Ana Paz e Ana Barrocp 

Destinatários: 

7º B; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

Nos dias 9 e 30 de maio, a Dra. Maria José Rebocho, da 

 Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, realizará quatro 

 sessões de esclarecimento, para 5 turmas de 7º ano, na Escola Básica 2,3 de 

 Paula Vicente. Os alunos poderão conhecer melhor as causas da insuficiência 

 cardíaca e as possibilidades de tratamento. Esclarecerão dúvidas e sairão melhor 

 preparados para ajudar familiares e amigos com esta problemática. 

Objectivos: 

- Compreensão da problemática da Insuficiência cardíaca, suas causas, consequências e medidas de 

minimização. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: ana paz 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Os Riscos Naturais 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

6-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

420 - Geografia 

Dinamizadores: 

Cristina Roque e Isabel Duarte 

Destinatários: 

9º A; 9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 

Descrição: 

Os alunos elaboram trabalhos para apresentar à turma. 

Objectivos: 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: isabel duarte 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita à Biblioteca de Belém- Hora do Conto 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 22-03-

2022) 

Data Início 

7-04-2022 

Data Término 

7-04-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Monitores da Biblioteca e educadora 

Destinatários: 

JIB3; Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Visita à biblioteca para ouvir uma história e recriá-la. 

Objectivos: 

- Conhecer o Património local. Promover o gosto pela leitura 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Transporte Alfacinhas 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 



Página 955 de 1323 

Proponente: maria oliveira 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Caça ao ovo 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

8-04-2022 

Data Término 

8-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras 

Destinatários: 

JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

Descrição: 

Caça ao ovo - tradição da época 

Objectivos: 

- Vivenciar uma tradição - Convívio entre crianças e adultos 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 10.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 9.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Caça aos Ovos 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 11-04-

2022) 

Data Início 

8-04-2022 

Data Término 

8-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras de Infância 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; 

Descrição: 

O coelhinho deixa bilhetinhos com pistas para que as crianças descubram onde os  

     ovos estão escondidos. 

  

     As pistas podem ser perguntas e adivinhações para crianças mais velhas, ou pistas  

     ilustradas para crianças em idade pré-escolar. 

Objectivos: 

- Comemorar a Páscoa de uma forma lúdica e divertida. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Emlia Coelho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Parque  de Santo António-  1º ano 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

8-04-2022 

Data Término 

8-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora Ana Rôla 

Destinatários: 

CAS1; Titulares de Turma do  1º Ciclo ; Alunos 

1ºCiclo; Alunos com medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Atividade de visita ao parque de santo António - Restelo. 

Objectivos: 

- Proporcionar momentos de convívio e interação social 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto Crescer com Arte  (concorrer ao Selo «Escola Amiga da Criança») 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Concurso 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

8-04-2022 

Data Término 

8-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Cíntia Chong, Cristina Brito, Eulália Vilariça e João 

Galvão 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; MR1A; MR1B; 

MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; 

MR4B; Professores; UEE; Funcionários; Enc. 

Educação; Comunidade Educativa; 

Coordenadores de Escola ; Alunos com NEE; 

Alunos 1ºCiclo; Alunos Pré-Escolar; Comunidade 

Escolar; Alunos com medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão; 
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Descrição: 

No âmbito do tema Cidadania e Inclusão, na EB/JI Moinhos do Restelo pretendemos implementar um 

projeto intitulado ?Crescer com Arte?. O nosso objetivo geral é sensibilizar e educar 

ambientalmente, consciencializando os alunos para o mote ?a vida depende do ambiente e o 

ambiente depende de cada um de nós?. 

 O tema deste Projeto é Crescer com Arte e destina-se a ser desenvolvido no ano letivo 2021/2022. 

Pretendemos: ? Criar uma resposta educativa, virada para a prática, dos alunos que frequentam a 

UAE, uma vez que apresentam uma carga letiva reduzida e que precisam de realizar as aprendizagens 

com base em atividades de tipo funcional e também os alunos que frequentam o CAA, pois nem 

sempre é possível realizar este tipo de atividades em contexto de sala de aula; ? Atender, em 

pequeno grupo, às necessidades dos alunos com necessidades educativas especiais para melhorar o 

seu desempenho na sala de aula e consequentemente a sua motivação e autoestima; 

 As atividades que prendemos desenvolver têm por objetivo a construção de um suporte coerente à 

organização da componente educativa tendo por base o Projeto de Escola ?Há vida no recreio?, bem 

como contribuir para o plano de ação de melhoria traçado pelo agrupamento. 

 O tema central deste projeto são as expressões artísticas, físico-motoras bem como a Educação para 

a Cidadania. 

 Pretendemos dinamizar diversas atividades ao longo deste ano letivo, dentro dos seguintes temas: 

 1 -Futuro Verde ? Dinamização da Horta da escola (plantar/cultivar diversos alimentos); 

 2- Moinhos a Florir ? Criação de canteiros com plantas ornamentais, canteiros com suculentas e com 

flores; 

 3- Sabores dos Moinhos - Cozinha Experimental, com o objetivo de desenvolver a autonomia como 

condição para a integração na vida ativa; 

 4- Música nos Moinhos- Sessões de Música, com o objetivo de exprimir sentimentos, emoções e 

todas as realidades. 

 5- Colorir os Moinhos ? Sessões de Expressão Plástica e Dramática (dias festivos). 

 A arte é a expressão visual de uma civilização: cada época é lembrada pelo seu legado artístico. 

 As artes são elementos indispensáveis no desenvolvimento da expressão pessoal, social e cultural do 

aluno. São formas de saber que articulam imaginação, razão e emoção. Elas perpassam a vida das 

pessoas, trazendo novas perspetivas, formas e densidades ao ambiente e sociedade em que se vive. 

 A vivência artística influência o modo como se aprende, como se comunica e como se interpretam 

os significados do quotidiano. Desta forma, contribui para o desenvolvimento de diferentes 

competências e reflete-se no modo como se pensa, no que se pensa e no que se produz com o 

pensamento. 

 As artes permitem participar em desafios coletivos e pessoais que contribuem para a construção da 

identidade pessoal e social, exprimem e enformam a identidade nacional, permitem o entendimento 

das tradições de outras culturas e são uma área de eleição no âmbito da aprendizagem ao longo da 

vida. 

 Com este projeto, pretendemos proporcionar aos alunos o prazer de experimentar. Cada aluno ao 

participar nestas atividades irá atribuir significado pessoal e por consequência as suas aprendizagens 

serão significativas e mais ricas. 

 Consideramos que é extremamente importante projetar ações que permitam desenvolver nos 

alunos capacidades como a sensibilidade, a autonomia, a criatividade, a autoestima, a autoconfiança 

e a cooperação. 

 Este projeto permite aos alunos também adquiram conhecimentos sobre a arte. 
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Objectivos: 

- No âmbito do tema Cidadania e Inclusão, na EB/JI Moinhos do Restelo pretendemos implementar 

um projeto intitulado ?Crescer com Arte?. O nosso objetivo geral é sensibilizar e educar 

ambientalmente, consciencializando os alunos para o mote ?a vida depende do ambiente e o 

ambiente depende de cada um de nós?. 

 

Observações: 

Pretendemos concorrer  ao Selo «Escola Amiga da Criança». 

 Esta iniciativa visa distinguir escolas que estabelecem e concretizam ideias extraordinárias, com o 

objetivo de promover um desenvolvimento pleno dos alunos no espaço escolar. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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A Horta no Jardim de Infância 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 11-04-

2022) 

Data Início 

8-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadores 

Destinatários: 

JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

Descrição: 

Integrado no Projeto ?A Natureza: conhecer amar e proteger ? Tema aglutinador do PAA - Projeto 

transversal a desenvolver ao longo do ano?, aproveitando uma oportunidade colaborativa com 

outras escolas do Agrupamento, pensou-se em promover e desenvolver este projeto de forma 

articulada. 

 Pretende-se envolver as crianças no planeamento da horta: preparar o solo, plantar, semear, cuidar, 

ver crescer? fomentar o trabalho colaborativo (entre todos os grupos do Jardim de Infância) 

 Será desenvolvido ao longo do ano letivo, implicando e envolvendo todos os grupos de Jardim de 

Infância (plantar/semear e cuidar). 

Objectivos: 

- Amar e Cuidar do Planeta Respeitar a terra e todos os seres vivos: Pessoas animais e plantas 

Conhecer, cuidar e proteger 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 969 de 1323 

 

SEMANA DOS AFETOS 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

12-04-2022 

Data Término 

12-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Elsa Capela 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

-A semana dos Afetos,  Pintura de corações em quadrados de cartão e exposição dos mesmos, na 

entrada exterior da escola para que a comunidade educativa pudesse ver. Foram ainda dinamizadas 

e exploradas atividades de música, artes visuais, leitura, no âmbito do tema da amizade e dos afetos 

Objectivos: 

- Promover o valor da amizade e o companheirismo entre as crianças. 

 

Observações: 

. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 
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Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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FESTIVAL  DE ANIMAÇÃO INFANTIL DE LISBOA "MONSTRA" 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Intercâmbio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

12-04-2022 

Data Término 

12-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

Participação no  Festival de animação Infantil de Lisboa ?Monstra, que por estarmos ainda com 

restrições devido ao Plano de Contingência,  decorreu na Biblioteca da Escola, onde as crianças 

visualizaram filmes de animação para a infância. 

Objectivos: 

- Fomentar o interesse por filmes  de animação de autores . 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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VIVER O CARNAVAL 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

12-04-2022 

Data Término 

12-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

- O Carnaval, com as crianças fantasiadas com os seus disfarces trazidos de casa e a realização, no 

recreio da escola de um desfile, com os colegas do 1ºciclo. Foram ainda dentro deste tema realizados 

outros trabalhos e dinâmicas para vivênciar em pleno esta festa que as crianças tanto gostam. 

Objectivos: 

- Promover vivências relacionadas com a tradição e a cultura 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 
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Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Fiadeiras de Histórias - Biblioteca de Belém 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 18-03-

2022) 

Data Início 

19-04-2022 

Data Término 

19-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Mónica Correia 

Destinatários: 

JI1AA; 

Descrição: 

As crianças vão à Biblioteca de Belém assistir a um conto " Um Bolo Para o Lanche". 

Objectivos: 

- Promover o gosto pela leitura.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reunião com Encarregados de Educação. 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Reunião 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

19-04-2022 

Data Término 

19-04-2022 

Proponentes:  

Encarregados de Educação 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora  titular de grupo 

Destinatários: 

Enc. Educação; 

Descrição: 

Balanço sobre o decorrer do segundo período.  

 Crianças condicionais. 

 Outros assuntos. 

Objectivos: 

- Envolvimento dos encarregados de educação na escola. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 
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Proponente: ana dias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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IMagens com voz 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Aprovada (3-01-2022) 

Data Início 

19-04-2022 

Data Término 

27-05-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

420 - Geografia 

Dinamizadores: 

Ana Barroco, Isabel Duarte e Patrícia Pinteus 

Destinatários: 

7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 

Descrição: 

Utilização da ferramenta "Speaking Photo" ou outra similar para descrição de paisagens. 

Objectivos: 

- Descrever paisagens e saber utilizar novas tecnologias 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Ana Barroco Brigida 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de Estudo à Quinta Pedagógica dos Olivais 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

20-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Diretor de Turma 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora Titular de turma - Rita Ubaldo 

Destinatários: 

MR1A; UEE; 

Descrição: 

O alunos irão realizar uma visita de estudo à Quinta Pedagógica dos Olivais onde participarão nas 

seguintes atividades : "Aromas e sabores" e "Veterinários por um dia".  

 Bem como a visita guiada à quinta observando a fauna e flora existente. 

Objectivos: 

- Promover o conhecimento do meio envolvente (fauna e flora de uma quinta pedagógica) 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: rita ubaldo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto Boca Aberta VII. Teatro no JI "Quem vai ao Mar" 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

20-04-2022 

Data Término 

20-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras; Monitoras do MNDM 

Destinatários: 

JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

Descrição: 

Boca aberta são espetáculos pensados para a infância, que se apresentam em jardins de infância da 

envolvente do Teatro em parceria com a CML. Nestes espetáculos, são trabalhados textos que 

integram o Plano Nacional de Leitura, assim como clássicos da literatura e obras de autores 

portugueses e estrangeiros em vários géneros: do romance ao conto, do teatro à poesia. 

Objectivos: 

- Assistir a representações de teatro - Proporcionar momentos mágicos, ... 

 

Observações: 

Esta atividade é desenvolvida no JI 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 



Página 984 de 1323 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de Estudo à Quinta Pedagógica dos Olivais 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

20-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora titular de turma   Dina Tavares 

Destinatários: 

MR1B; UEE; 

Descrição: 

Os alunos irão realizar uma visita de estudo à Quinta Pedagógica dos Olivais, onde participarão nas 

seguintes atividades: "Aromas e sabores"; "Veterinário por um dia" e, uma visita à Quinta 

observando a flora e fauna existente. 

Objectivos: 

- Promover o conhecimento do meio envolvente de uma Quinta Pedagógica (fauna e flora). 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: dina tavares 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reunião de grupo 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Reunião de Coordenação 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

20-04-2022 

Data Término 

20-04-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

500 - Matemática 

Dinamizadores: 

Rosa Major 

Destinatários: 

Professores; 

Descrição: 

Cumprimento das planificações 

Objectivos: 

- Harmonização de procedimentos  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Recursos informáticos 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 
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Proponente: Rosa Maria Major 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de Estudo a Coimbra 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (4-04-2022) 

Data Início 

21-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

410 - Filosofia 

Dinamizadores: 

Maria Alcina do Carmo Dias, Gabriela Botelho, 

Ana Lopes, Beatriz Ramalho 

Destinatários: 

10º C; 11º A ; 11º C; 

Descrição: 

Visita guiada à universidade de Coimbra 

 Visita ao Jardim Botânico 

 Visita à Quinta das Lágrimas 

 Visita às ruínas de Conímbriga 

Objectivos: 

- Reconhecer e valorizar o património cultural português 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Maria Alcina do Carmo Dias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita ao Parque de Monsanto 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

22-04-2022 

Data Término 

22-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Mónica Correia 

Destinatários: 

JI1AA; 

Descrição: 

Visita ao Centro de Interpretação do Parque de Monsanto 

Objectivos: 

- Promover o respeito pela Natureza 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto: O Corpo Humano por dentro e fora 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

22-04-2022 

Data Término 

30-05-2022 

Proponentes:  

Encarregados de Educação 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Ana Dias 

Destinatários: 

JIMR1; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Exploração em vários suportes sobre o corpo humano por dentro e por fora. Trabalho de expressão 

plástica coletivos sobre o tema. 

 Vinda á sala de uma mãe médica falar sobre o corpo. 

Objectivos: 

- Aquisição de novos conhecimentos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 
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Proponente: ana dias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Construção de um cartaz alusivo ao 25 de abril 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

22-04-2022 

Data Término 

27-04-2022 

Proponentes:  

UEE 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Professoras: Cíntia Chong, Cristina e Zélia Matias 

Destinatários: 

MR4B; UEE; Alunos com NEE; Alunos com 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Leitura e exploração de um poema sobre o 25 de abril. 

 Reflexão sobre o tema com os alunos. 

 Construção de um cartaz alusivo ao 25 de abril para exposição no painel da escola. 

Objectivos: 

- Dar a conhecer o comemorar o 25 de abril. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Biblioteca de Belém - Fiadeiras de Histórias 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 22-03-

2022) 

Data Início 

26-04-2022 

Data Término 

26-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Cristina Veiga e Cláudia Delgado 

Destinatários: 

AA3; AA4; 

Descrição: 

Os alunos vão à Biblioteca de Belém assistir a uma história "Menino Versus Menino". 

Objectivos: 

- Promover o gosto pela leitura e o conceito da igualdade de género. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto das comemorações do centenário de José Saramago 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (31-03-2022) 

Data Início 

26-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

410 - Filosofia 

Dinamizadores: 

Maria Alcina do  Carmo Dias, António Macário, 

Isabel Castelo Branco, Cecília Assunção 

Destinatários: 

10º D ; 10º H ; 

Descrição: 

Visita de estudo à Fundação José Saramago-Azinhaga,  itinerário dos passadiços do rio Almonda e 

percurso da estrada das cem oliveiras. 

  

 Visita ao museu de escultura e pintura Martins Correia 

Objectivos: 

- Reconhecimento e valorização do património cultural português 

 

Observações: 

O projeto das comemorações do centenário de José Saramago articula literatura e filosofia, numa 

reflexão conjunta sobre questões acerca  da existência humana e do mundo contemporâneo, bem 

como a valorização do património cultural. Esta visita de estudo integra estes objetivos, sendo uma 

das atividades inseridas  no programa. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Maria Alcina do Carmo Dias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de Estudo à Biblioteca de Belém 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

26-04-2022 

Data Término 

26-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora 1º Ciclo e Tecnicas da Biblioteca de 

Belém 

Destinatários: 

MS4A; 

Descrição: 

Os alunos irão realizar uma visita de estudo à Biblioteca de Belém onde irão participar numa 

atividade lúdico literária. 

Objectivos: 

- Promover e atrair a atenção da criança para o livro, familiarizá-la com o livro, enriquecer seu 

vocabulário, formar o leitor, visando oferecer aos seus alunos habilidades e competências 

necessárias para o seu desenvolvimento pessoal e social. 

 

Observações: 

A concretização da visita depende do beneficio de transporte gratuito por parte dos serviços da 

Câmara Municipal de Lisboa. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

A concretização da visita depende do beneficio de transporte gratuito por parte dos serviços da 

Câmara Municipal de Lisboa. 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: cristina veiga 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita-jogo-oficina "Receita para uma obra de arte" 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

27-04-2022 

Data Término 

27-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora; monitoras do Museu Berardo 

Destinatários: 

JIB2; 

Descrição: 

Os artistas são como grandes cozinheiros, sempre com novas ideias e as mãos na massa! 

 Misturam vários ingredientes ? cores, ideias, formas e texturas ? de forma a criar obras de arte 

deliciosas! Amarelo aos cubos, azul às rodelas ou vermelho em fatias bem fininhas, uma mão cheia 

de formas geométricas ou orgânicas, uma cobertura de textura áspera ou cremosa e uma pitada de 

absurdo e acaso... Entre as obras de arte do Museu Coleção Berardo vamos descobrir os ingredientes 

de uma receita secreta e muito saborosa! 

Objectivos: 

- Olhar e pensar a Arte 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 52.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 45.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita-jogo-oficina "Receita para uma obra de arte" 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 16-03-

2022) 

Data Início 

27-04-2022 

Data Término 

27-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora; monitoras do Museu Berardo 

Destinatários: 

JIB1; 

Descrição: 

Os artistas são como grandes cozinheiros, sempre com novas ideias e as mãos na massa! 

 Misturam vários ingredientes ? cores, ideias, formas e texturas ? de forma a criar obras de arte 

deliciosas! Amarelo aos cubos, azul às rodelas ou vermelho em fatias bem fininhas, uma mão cheia 

de formas geométricas ou orgânicas, uma cobertura de textura áspera ou cremosa e uma pitada de 

absurdo e acaso... Entre as obras de arte do Museu Coleção Berardo vamos descobrir os ingredientes 

de uma receita secreta e muito saborosa! 

Objectivos: 

- Olhar e Pensar a Arte 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 2.50 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 42.50 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de estudo 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (1-04-2022) 

Data Início 

27-04-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

410 - Filosofia 

Dinamizadores: 

Maria Alcina do Carmo Dias, Ana Lopes, Gabriela 

Botelho, Beatriz Ramalho 

Destinatários: 

10º C; 11º A ; 11º C; 

Descrição: 

Visita guiada à universidade de Coimbra 

 Visita ao jardim botânico 

 Visita à Quinta das Lágrimas 

 Visita às ruínas de Conimbriga 

Objectivos: 

-  Reconhecimento da importância do património e valores culturais. 

 

Observações: 

A visita de estudo pretende consciencializar para a importância do conhecimento na formação do ser 

humano e desenvolvimento da sociedade, bem como aplicar  saberes lecionados em sala de aula. 

Pretende também  valorizar o património cultural. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Maria Alcina do Carmo Dias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Biblioteca de Belém - "Menino Versus Menina" 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (22-03-2022) 

Data Início 

28-04-2022 

Data Término 

28-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Silvia Ramos 

Destinatários: 

AA1/ 2; 

Descrição: 

Os alunos vão à Biblioteca de Belém assistir a uma atividade que os elucida para a igualdade de 

género a partir do conto "Menino Versus Menina". 

Objectivos: 

- Promover o gosto pela leitura e o respeito pela igualdade de género. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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SEMENTEIRAS NA SALA 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 11-04-

2022) 

Data Início 

28-04-2022 

Data Término 

31-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Isilda  Guerreiro e Assistente 

Operacional  Ribeiro 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

Desenvolvimento de  pequenos projetos/experiências, relacionados com a sementeira/plantação , de 

algumas leguminosas nomeadamente: 

   - feijão  

    - sementes de alpista 

    - batata doce 

Objectivos: 

- Sensibilizar as crianças para o processo de germinação e o respeito pela Natureza. 

 

Observações: 

No decorrer do desenvolvimento do projeto são feitas algumas observações e registo dos mesmos. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Prova de Orientação 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Atividade Desportiva 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

28-04-2022 

Data Término 

29-04-2022 

Proponentes:  

Direção do Agrupamento 

Expressões 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Professores 620 

Destinatários: 

8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 

9º B; 9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 10º A; 10º 

B; 10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 10º 

I ; 10º J ; 10º L ; 11º A ; 11º B ; 11º C; 11º D ; 11º 

E; 11º F ; 11º G ; 11º H; 11º I; 11º J ; 11º L ; 12º A; 

12º B ; 12º C ; 12º D ; 12º E ; 12º F ; 12º G ; 12º H 

; 12º I; 12º J; 

Descrição: 

Organização de uma competição de orientação por equipas e individuais para os alunos da ESR, no 

parque contíguo ao Externato S. José. 

Objectivos: 

- Fomentar o gosto pela Orientação desportiva e o convívio entra alunos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Patrcia Nunes Vaz Jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Academia de Música de Lisboa - Regime Articulado com a EB Paula Vicente 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 20-07-

2022) 

Data Início 

28-04-2022 

Data Término 

28-04-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professores titulares do 4.º A, 4.º B e professores 

de Música da Academia 

Destinatários: 

MR4A; MR4B; 

Descrição: 

Apresentação aos alunos do 4.º ano do curso básico de música, com demonstração do uso de 

instrumentos: violino e violoncelo. 

Objectivos: 

- Motivar os alunos para a aprendizagem da música. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Emlia Coelho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 1018 de 1323 

 

O Dia da Europa 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Efeméride 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

28-04-2022 

Data Término 

31-05-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

Dinamizadores: 

Docente de HGP 

Destinatários: 

6º A; 6º B; 6º C; 6º D; 6º E; 

Descrição: 

Realização e apresentação de trabalhos sobre a Europa, países, bandeiras e aspetos culturais. 

Objectivos: 

- Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em conhecimento. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: anabela estevao 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia da Europa 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Efeméride 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

28-04-2022 

Data Término 

30-05-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

Dinamizadores: 

Professora de HGP 

Destinatários: 

6ª G; 

Descrição: 

Realização e apresentação de trabalhos alusivos a esta data. 

Objectivos: 

- Pesquisar, selecionar informação para a transformar em conhecimento. Realizar atividades de 

forma autónoma e responsável.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Regina Calejo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Ida ao Teatro Armando Cortez 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (11-04-2022) 

Data Início 

29-04-2022 

Data Término 

29-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Aducadoras isilda Guerreiro, e assistentes 

operacionais 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

Ida ao Teatro Armando Cortez para assistirmos ao Musical "HEIDI" 

Objectivos: 

- PROMOVER A INTERACÇÃO E CONVÍVIO DAS CRIANÇAS EM CONTEXTOS DIFERENCIADOS  

 

Observações: 

Para a deslocação das crianças , houve necessidade de se alugar um transporte, de uma firma 

particular. 

 Nesse dia a hora de almoço, na escola  tem de ser mais tarde 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 12.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Ida ao Teatro Armando Cortez 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (11-04-2022) 

Data Início 

29-04-2022 

Data Término 

29-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela e Assistente 

Operacional 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

Ida ao Teatro Armando Cortez ,para assistir ao musical "Heidi  " 

Objectivos: 

- Fomentar o convívio com as crianças do JI e conhecer um espaço onde acontece cultura 

 

Observações: 

Para a deslocação das crianças , houve necessidade de se alugar um transporte, de uma firma 

particular. 

 Nesse dia a hora de almoço, na escola tem de ser mais tarde 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 12.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Ida ao Teatro Armando Cortez 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (11-04-2022) 

Data Início 

29-04-2022 

Data Término 

29-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Silvia Fernandes e Assistente 

Operacional 

Destinatários: 

JIBR2; 

Descrição: 

Ida ao Teatro Armando Cortez para assistirmos ao Musical "HEIDI" 

Objectivos: 

- Fomentar o convívio com as crianças do JI e conhecer um espaço onde acontece cultura 

 

Observações: 

Houve necessidade de alugar um autocarro de uma firma particular para  transportar as crianças ao 

Teatro. 

  

 Nesse dia as crianças almoçam mais tarde. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: silvia ferrnandes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 12.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Parque da Quinta de Santo António - JI 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

29-04-2022 

Data Término 

29-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Ana Rêgo  e Ana Isabel Lopes 

Destinatários: 

JICAS1; Coordenadores de Escola ; Titulares de 

Turma do Ensino Pré-Escolar; Alunos Pré-Escolar; 

Comunidade Escolar; 

Descrição: 

Atividade de visita ao Parque da Quinta de Santo António - Restelo. 

  

 As crianças brincam livremente no parque usufruindo de todos os equipamentos infantis. 

Objectivos: 

- Proporcionar momentos de convívio e contacto com a natureza 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dar um nó, pedir um desejo. 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

29-04-2022 

Data Término 

29-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes e não docentes 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; MR1A; MR1B; 

MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; 

MR4B; 

Descrição: 

Celebração do 42º Aniversário Internacional da Make-A-Wish - 29 de abril de 2022. 

Objectivos: 

- Sensibilização e angariação de fundos para as crianças com doenças graves. 

 

Observações: 

A missão da Make-a-Wish é a realização de desejos a crianças e jovens, dos 3 aos  

    17 anos, com doenças graves, progressivas, degenerativas ou malignas,  

     proporcionando-lhes um momento de força, alegria e esperança. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Emlia Coelho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 1.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Exercício de Evacuação (situação de sismo) 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

29-04-2022 

Data Término 

29-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora Maria Cadete e coordenadora de 

estabelecimento 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; MR1A; MR1B; 

MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; 

MR4B; Professores; UEE; Funcionários; 

Coordenadores de Escola ; 

Descrição: 

Realização do 1.º exercício de evacuação interna da escola, em caso de sismo, entre as 10.00 h e as 

12.00 h. 

Objectivos: 

- Sensibilizar todos os elementos da comunidade da escola para este tipo de situação e atuação (em 

caso de sismo). 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Emlia Coelho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 1034 de 1323 

 

IDA AO TEATRO ARMANDO CORTEZ  -MUSICAL HEIDI 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (6-06-2022) 

Data Início 

29-04-2022 

Data Término 

29-04-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

EDUCADORA IISILDA GUERREIRO  E ASSISTENTE 

OPERACIONAL 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

Visita ao Teatro Armando Cortez para assistirmos ao musical "HEIDI" 

Objectivos: 

- Promover o convívio entre as crianças em contextos diferenciados 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 
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Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 12.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemoração do Dia Internacional da Dança 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

29-04-2022 

Data Término 

29-04-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes 

Destinatários: 

JIBR1; JIBR2; JIBR3; BR1A; BR1B; BR2A; BR2B; 

BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; Alunos 

1ºCiclo; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Realização de uma atividade  de expressão dramática. 

Objectivos: 

- Reconhecer a dança como forma de arte, exercitar e divertir. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Helena Martins 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia da Mãe 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

1-05-2022 

Data Término 

1-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Educadora Ana Isabel Lopes e Ana Rêgo; 

docentes: Ana Rôla; Vanda Dias; Maria Santos; 

Anabela Cordeiro; Paula Gonçalves ; António 

Ferraz 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

Funcionários; Comunidade Educativa; 

Coordenadores de Escola ; Alunos com NEE; 

Alunos Pré-Escolar; Comunidade Escolar; Alunos 

com medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão; 

Descrição: 

Lanche convívio das crianças com as  mães em momentos de partilha e afeto na sala do jardim de 

infância. Pequenas apresentações com entoação de canções e elaboração conjunta de trabalhos de 

expressão plástica ( 1º ciclo). 

Objectivos: 

- Promover momentos de partilha e relações de convivência social e familiar 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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ARTICULAÇÃO COM O 1ºCICLO 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

1-05-2022 

Data Término 

15-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Isilda Guerreiro e Assistente 

Operacional Teresa Ribeiro 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

Articulação com o 1º ciclo 

  

 -Visita das crianças do JI às salas do 1º ciclo (leitura de um conto e atividade exploratória da história) 

 - Ateliers de expressão plástica, no exterior com turmas do 1º ciclo (em momentos a combinar) 

 - Continuação da leitura de contos pelos irmãos que frequentam a EB BR 

Objectivos: 

- Promover a dinamização de atividades ,que envolvam a articulação do Jardim de Infância com o 1º 

ciclo. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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PAIS NO JARDIM DE INFÂNCIA/ ESCOLA 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

1-05-2022 

Data Término 

15-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Isilda Guerreiro e Assistente 

Operacional Teresa Ribeiro 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

PAIS NO JIE/SCOLA 

  

  

 - Realização de atividades com os pais (aula de educação física; atividade de música; expressão 

plástica; atividade na horta; leitura e dinamização de um conto? 

Objectivos: 

- Promover a dinamização de atividades ,que envolvam a articulação do Jardim de Infância com  as 

Famílias 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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SEMANA DA FAMÍLIA 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

1-05-2022 

Data Término 

31-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Isilda Guerreiro e Assistente 

Operacional Teresa Ribeiro 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

Dinamização de atividades relacionadas com a temática da Família: 

  

 Trabalhos plásticos;- Retrato da Família para levar para casa, no dia 15 de maio 

  

 Canções; 

  

 Histórias: 

  

 Conversas, diálogos 

  

  

 ; 

Objectivos: 

- Promover e fomentar os laços de Amizade entre os pares e conhecer graus de parentesco entre a s 

Famílias. 

 

Observações: 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Ambiente sustentável ( Criação de um Mural/ Padlet) 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

2-05-2022 

Data Término 

1-06-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

420 - Geografia 

Dinamizadores: 

Cristina Maria Gouveia Coelho Ferreira Roque 

Destinatários: 

9º A; 9º C; 9º E; 

Descrição: 

No âmbito da Flexibilidade e da disciplina de Geografia, os alunos desenvolveram trabalhos sobre os 

principais problemas ambientais e formas de mitigação. Os trabalhos foram apresentados à turma e 

publicados no Padlet/ Mural criado para o efeito. 

Objectivos: 

- Conhecer os principais Riscos mistos que ameaçam o planeta e formas de mitigação. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: cristina roque 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita a EB Paula Vicente 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

3-05-2022 

Data Término 

10-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras; coordenador da EBPV 

Destinatários: 

JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

Descrição: 

Visita a EBPV: conhecer a horta, as galinhas, atividades plásticas e científicas, jogos ao ar livre, 

piquenique e convívio com colegas mais velhos. 

Objectivos: 

- Conhecer outra escola; articulação entre ciclos 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Criar um espaço de relaxamento na escola 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Gestão de Equipamentos e Espaços 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

3-05-2022 

Data Término 

6-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Cíntia Chong e Zélia Matias 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; MR1A; MR1B; 

MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; MR3B; MR4A; 

MR4B; UEE; Funcionários; Enc. Educação; Alunos 

com NEE; Alunos 1ºCiclo; Alunos Pré-Escolar; 

Alunos com medidas de suporte à aprendizagem 

e à inclusão; 

Descrição: 

Reutilizar as paletes de madeira doadas pela Associação de Pais à escola, para criar um espaço de 

relaxamento na escola (no átrio interior). Será construída uma chaise long ou um sofá, 

posteriormente será decorado com colchões, almofadas e cantinho de leitura. 

Objectivos: 

- Criar um espaço de relaxamento na escola 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Palestra sobre Humberto Delgado 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Palestra 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 7-07-

2022) 

Data Início 

4-05-2022 

Data Término 

4-05-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

430 - Economia e Contabilidade 

Dinamizadores: 

Helena Esteves e António Macário 

Destinatários: 

11º G ; 11º H; 11º I; 

Descrição: 

Palestra sobre o General Humberto Delegado, enquanto figura histórica do século XX português, 

proferida pelo próprio neto. 

Objectivos: 

- Enquadrar historicamente a realidade económica e social em Portugal. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: António Macário 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Encontro com a escritora Dulce Rodrigues- 4º ano 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

4-05-2022 

Data Término 

4-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docente Anabela Cordeiro e JF Belém 

Destinatários: 

CAS4; Autarquia; Titulares de Turma do  1º Ciclo ; 

Alunos 1ºCiclo; Alunos com medidas de suporte 

à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Os alunos deslocam-se ás instalações da Juta de freguesia de Belém para um encontro com a 

escritora/autora Dulce Rodrigues. 

Objectivos: 

- Contactar com autores de literatura infantil 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Hora do Conto - "Um bolo para o lanche" Biblioteca de Belém 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 31-03-

2022) 

Data Início 

5-05-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Biblioteca de Belém e Professor Titular de Turma 

Destinatários: 

MR1A; UEE; 

Descrição: 

Os alunos irão à biblioteca  de Belém participar  numa atividade intitulada " Um bolo para o lanche". 

Objectivos: 

- Promover o gosto pela leitura leitura 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: rita ubaldo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de Estudo ao Pavilhão Multiusos JF da Ajuda - Modelismo 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (6-06-2022) 

Data Início 

6-05-2022 

Data Término 

6-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Técnicos da jf 

Destinatários: 

MS4A; 

Descrição: 

Visita de Estudo ao Pavilhão Multiusos JF da Ajuda - para aprender a arte do Modelismo. 

 Exposição e workshop. 

Objectivos: 

- - o reconhecimento da importância do património  cultural e artístico nacional e de outras culturas,  

como valores indispensáveis para uma maior  capacidade de participação e intervenção nas  

dinâmicas sociais e culturais.- reinventar soluções para a criação de novas  imagens, relacionando 

conceitos, materiais,  meios e técnicas; - descobrir progressivamente a intencionalidade  das suas 

experiências plásticas. 

 

Observações: 

A concretização da visita depende do beneficio de transporte gratuito por parte dos serviços da 

Câmara Municipal de Lisboa. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: cristina veiga 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Multilinguismo e Multiculturalismo na sala de aula e envolvimento das famílias 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

6-05-2022 

Data Término 

20-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Cíntia Chong e Zélia Matias 

Destinatários: 

MR4B; Professores; Enc. Educação; Titulares de 

Turma do  1º Ciclo ; Alunos com NEE; Alunos 

1ºCiclo; Alunos com medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Os alunos da turma 4B oriundos de outros países (China, Cabo Verde, Itália, Ucrânia e Brasil) irão 

cantar canções na sua língua materna (numa primeira fase, em casa com a ajuda e orientação dos 

seus encarregados de educação e numa segunda fase, na sala de aula com as professoras). 

Posteriormente, quando os ensaios terminarem, irão atuar para as restantes turmas da escola e para 

os alunos oriundos da Polónia quando visitarem a EB Moinhos do Restelo (Dia 13/05/2022) 

Objectivos: 

- Promover o Multilinguismo e Multiculturalismo na sala de aula e na escola com o envolvimento das 

famílias. Promover o trabalho colaborativo entre docentes. Proporcionar aos alunos momentos de 

partilha e convívio. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"Dormindo com os tubarões" 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

7-05-2022 

Data Término 

8-05-2022 

Proponentes:  

Diretor de Turma 

Matemática e Ciências Experimentais 

230 - Matemática e Ciências Naturais 

Dinamizadores: 

Ana Gaspar 

Destinatários: 

6º A; 

Descrição: 

Os alunos irão pernoitar no espaço do Oceanário de Lisboa desde as 20 horas do dia 7 de maio até às 

10 horas do dia 8 de maio. Durante este período irão participar em várias atividades educativas 

dinamizadas por animadoras do Oceanário e pelas professoras acompanhantes. A noite será passada 

junto ao aquário principal, onde dormirão. 

 No dia seguinte, ainda com as portas fechadas ao público, os alunos terão uma visita guiada ao 

Oceanário. 

Objectivos: 

- Desenvolvimento da literacia dos oceanos através de atividades que estimulam a descoberta e 

promovem a ligação aos Oceanos 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Ana Gaspar 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 1000.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia da Família 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

9-05-2022 

Data Término 

16-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

profº titular de turma Dina Nunes 

Destinatários: 

MR1B; UEE; 

Descrição: 

- Diálogo e sensibilização; visionamento de filme e elaboração de trabalhos manuais sobre o tema. 

Entoação de canções. 

Objectivos: 

- Sensibilizar alunos e núcleo familiar para a importância da temática e seus valores. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: dina tavares 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"Dia da Família" 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

9-05-2022 

Data Término 

16-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora Titular de Turma Rita Ubaldo 

Destinatários: 

MR1A; Professores; UEE; 

Descrição: 

Diálogo / debate com os alunos sobre a importância da família. Sensibilização dos alunos para a 

temática. Visualização de um filme. Trabalhos de expressão plástica. 

Objectivos: 

- Sensibilizar os alunos e núcleo familiar para a importância da temática e seus valores. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: rita ubaldo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita ao Castelo São Jorge - 4º ano 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (22-03-2022) 

Data Início 

10-05-2022 

Data Término 

10-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes: Anabela Cordeiro 

Destinatários: 

CAS4; Intercâmbio; Coordenadores de Escola ; 

Titulares de Turma do  1º Ciclo ; Alunos 1ºCiclo; 

Descrição: 

Visita Guiada ao Castelo São Jorge da turma 4º ano subordinada ao tema " Muralhas, arneias e 

torreões - um castelo a descobrir". 

Objectivos: 

-  Proporcionar vivências culturais e contactos com o património histórico. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Caminhada pela Paz a Monsanto 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

10-05-2022 

Data Término 

11-05-2022 

Proponentes:  

Direção 

Expressões 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Grupo de EF - 620 

Destinatários: 

7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 7º E; 7º F; 7º G; 7º H; 8º A; 

8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 9º A; 9º B; 

9º C; 9º D; 9º E; 9ª F ; 9º G; 9º H; 10º A; 10º B; 

10º C; 10º D ; 10º E ; 10º F; 10º G ; 10º H ; 10º I ; 

10º J ; 10º L ; Funcionários; Enc. Educação; 

Descrição: 

Caminhada pela Paz ao Parque Florestal do Monsanto. 

 Construção do símbolo da paz humano com os alunos participantes. 

 Participação em atividades espontâneas dinamizadas pelos professores de EF e momentos de lazer e 

convívio aos alunos. 

Objectivos: 

- Promover o convívio e a atividade física junto da comunidade escolar. Estimular os 

comportamentos cívicos e mudar hábitos sociais. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Patrcia Nunes Vaz Jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Ida ao Parques dos Moinhos 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

10-05-2022 

Data Término 

10-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Patrícia Marques , Maria do Rosário, Rute 

Gonçalves 

Destinatários: 

JIMR2; JIMR3; JIMR4; 

Descrição: 

Ida ao parque dos Moinhos 

 Convívio entre crianças 

 Exploração do Parque  

 Brincadeira livre nos equipamentos do parque 

 Exploração da natureza envolvente 

 Sensibilização para a preservação da natureza  

 Sensibilização e orientação para o andar a pé e respeito pelas regras de trânsito 

Objectivos: 

- Convívio entre crianças do pré escolar 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 



Página 1075 de 1323 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

Proponente: patriciamarques patriciamarques 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Receber a visita dos alunos de Erasmus oriundos da Polónia ? Atividade de articulação com a EB 2 

3Paula Vicente 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Intercâmbio 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

11-05-2022 

Data Término 

13-05-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

UEE 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

Línguas 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

120 - Inglês 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Cíntia Chong, Cristina Brito, Eulália Vilariça, Zélia 

Matias, Maria Fernanda Cadete e Emília Coelho 

Destinatários: 

MR3A; MR3B; MR4A; MR4B; UEE; Funcionários; 

Intercâmbio; Coordenadores de Escola ; Titulares 

de Turma do  1º Ciclo ; Alunos com NEE; Alunos 

1ºCiclo; Alunos com medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão; 
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Descrição: 

Intercâmbio ? Com alunos de Erasmus ? Atividade de articulação com a EB Paula Vicente 

 Receber a visita de alunos de Erasmus, oriundos da Polónia. 

 Os alunos irão conhecer os espaços da escola e visitar as salas dos alunos dos 3ºe 4º anos.  

 Na véspera da visita, será construído pelos alunos da Educação Inclusiva um cartaz de boas-vindas, 

escrito em português, inglês e polaco para expor no painel exterior da escola para a receção dos 

alunos polacos (Atividade ligada ao Projeto Crescer com Arte ? Colorir os Moinhos). Serão 

construídas lembranças pelos alunos da turma 4ºB e elaboração de um postal de cada uma das 

turmas (3A, 3ºB, 4ºA e 4B) para oferta/recordação da EB Moinhos dos Restelo. 

 Na receção aos alunos de Erasmo, será proporcionado um momento de convívio no espaço criado 

como espaço de relaxamento (foram colocadas mesas com comida e bebida para disfrutaram de um 

lanche/convívio com doces, bolos e limonada). O espaço foi decorado com bandeiras da Polónia e 

Portugal).  

 Os alunos da turma 4B oriundos de outros países (China, Cabo Verde, Itália, Ucrânia e Brasil) 

cantaram canções na sua língua e no final, toda a turma cantou uma canção de boas-vindas em 

português. 

Objectivos: 

- Receber  a visita de alunos de Erasmus, oriundos da Polónia; Promover o trabalho colaborativo 

entre escolas do agrupamento e promover o intercâmbio com os alunos da Polónia. 

 

Observações: 

É de salientar o envolvimento das funcionárias do refeitório que se disponibilizaram para ajudar na 

confeção dos bolos e das limonadas. Houve também a colaboração da professora de Inglês, Helena 

Palma. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto Crescer com Arte - Moinhos a Florir (Plantar bolbos de gladíolos e dálias nos canteiros da 

escola -trabalho colaborativo entre JI e CAA dos Moinhos do Restelo 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

11-05-2022 

Data Término 

28-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Cíntia Chong e Educadoras do JI Moinhos do 

Restelo (Ana Shirley Dias, Patrícia Marques, 

Bárbara Crespo e Mizá) 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; MR2A; MR3B; 

MR4A; MR4B; Professores; Funcionários; 

Coordenadores de Escola ; Titulares de Turma do 

Ensino Pré-Escolar; Alunos com NEE; Alunos 

1ºCiclo; Alunos Pré-Escolar; Alunos com medidas 

de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

No âmbito do projeto Crescer com Arte, pretendemos envolver os alunos do JI e os alunos da 

Educação Inclusiva do 1ciclo e desenvolver atividades ligadas ao projeto Moinhos a Florir.   

 Numa primeira fase, os alunos que frequentam o CAA irão visitar em diferentes dias, as salas do JI, 

apresentar-se aos colegas, oferecer frutos (nêsperas) e sementes de nêsperas para posteriormente 

realizarem uma atividade de observação e acompanhamento do processo de germinação das 

sementes na sala de aula com as respetivas educadoras. 

 Aos processos de germinação que forem bem-sucedidos, prende-se que posteriormente os alunos 

plantem as futuras nespereiras no recreio da escola. 

 Numa segunda fase, em pequenos grupos de alunos de cada sala do JI e os alunos do CAA irão 

plantar bolbos de gladíolos (vermelhos e cor de rosa) e de dálias nos canteiros da escola e ficarão 

responsáveis por cuidar da rega das suas plantações. Será construída pelos alunos do CAA uma 

identificação com a fotografia dos gladíolos no local das plantações com o intuito de sinalizar e 

identificar o espaço. 
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Objectivos: 

- Promover o trabalho colaborativo entre as educadoras do JI e a Educação Especial (Professora 

Cíntia Chong) e participação ativa dos alunos no projeto Moinhos a Florir 

 

Observações: 

Temos como objetivos: 

 -Desenvolver um papel facilitador na inclusão dos alunos; 

 -Dinamizar espaços estruturais bem como o contacto com a natureza, experimentando outras 

formas de ensino e de aprendizagem; 

 - Aumentar a autoestima e autoconfiança dos alunos; 

 - Desenvolver a destreza motora; 

 - Fomentar a participação em atividades que valorizem a criatividade e originalidade; 

 - Incentivar o desenvolvimento do espírito cooperativo para o trabalho em equipa; 

 - Promover a socialização; 

 - Motivar os alunos para aprendizagem; 

 - Explorar os sentidos; 

 - Desenvolver a autonomia como condição para a integração da vida ativa; 

 - Envolver conteúdos das diversas áreas do conhecimento numa perspectiva de integração. 

 - Criar laços de afetividade com a natureza; 

 - Estimular a curiosidade dos alunos sobre o que os rodeia (Biodiversidade, Geodiversidade, 

Património construído e cultural, Património Imaterial); 

 - Identificar e catalogar plantas; 

 - Estimular o desenvolvimento de todos os sentidos na observação do meio; 

 - Sensibilizar os alunos e comunidade escolar para a preservação do ambiente; 

 - Incentivar uma cidadania ativa; 

 - Estimular a criatividade e o desenvolvimento do sentido estético; 

 - Desenvolver a capacidade de observação, interpretação e de uma atitude crítica; 

 - Rentabilizar espaços escolares na perspetiva do desenvolvimento sustentável; 

 - Promover hábitos para estilos de vida saudável. 

 -Despertar o interesse dos alunos para o cultivo de plantas, conhecimento do processo de 

germinação/plantação e crescimento das plantas; 

 - Dar a oportunidade aos alunos de observar e investigar o desenvolvimento das sementes e plantas; 

 - Consciencializar os alunos para a importância das plantas; 

 - Fomentar a participação em projetos que valorizem a criatividade e originalidade; 

 - Incentivar o desenvolvimento do espírito cooperativo para o trabalho em equipa; 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Receção aos alunos Polacos - ERASMUS 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

12-05-2022 

Data Término 

30-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matias, Maria Cadete, Emília Maria 

Destinatários: 

MR4B; Intercâmbio; Coordenadores de Escola ; 

Descrição: 

Visita de um grupo de alunos polacos á EB M R, recebidos pelos alunos dos 3.º e 4.º anos com 

apresentação de cancões em várias línguas, entrega de lembranças e por fim lanche convívio. 

Objectivos: 

- Promover e dar a conhecer a nossa cultura através do intercâmbio com alunos estrangeiros. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Ciência e Religião: Encontros e desencontros 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Palestra 

 

Estado: Aprovada (16-03-2022) 

Data Início 

12-05-2022 

Data Término 

12-05-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Diretor de Turma 

Ciências Sociais e Humanas 

290 - Educação Moral e Religiosa Católica 

410 - Filosofia 

Cidadania  e Desenvolvimento 

Dinamizadores: 

Maria Fátima Franco, Maria Lurdes Ramalho, 

Rosa Correia 

Destinatários: 

11º D ; 12º H ; 12º I; Alunos ESR; BEAER - 

Bibliotecas Escolares do Agrupamento; 

Descrição: 

Esta comunicação visa o conhecimento interdisciplinar entre a filosofia e a ciência, tendo em 

consideração o diálogo entre os diferentes domínios do saber e do universo religioso. 

Objectivos: 

- Contribuir para um conhecimento mais abrangente nas relações entre o progresso cientifico e a 

esfera religiosa. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: maria franco 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita à biblioteca de Belém- " A que sabe a lua" 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 22-03-

2022) 

Data Início 

12-05-2022 

Data Término 

12-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras Ana Isabel Lopes; Ana Rêgo 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; Titulares de Turma do Ensino Pré-

Escolar; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Atividade desenvolvida em contexto de biblioteca dinamizada pelas monitoras sob o tema/história:  " 

A que sabe  a lua" . 

Objectivos: 

- Promover o gosto pelos livros. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 
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Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia do 4ºA na EB 2/3 Paula Vicente 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

12-05-2022 

Data Término 

12-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora titular e Professores do 2º Ciclo 

Destinatários: 

MS4A; 

Descrição: 

Ida à EB 2/3 Paula Vicente para conhecer a escola e a dinâmica das aulas do 2º ciclo. 

 Visita à horta pedagógica.  

 Realização de Experiências. 

Objectivos: 

- -Conhecer a dinâmica do dia a dia de aulas no 2º Ciclo. -  Participar em atividades lúdicas e de 

ciencias experimentais. 

 

Observações: 

Ida à EB 2+3 Paula Vicente para conhecer a escola e a dinâmica das aulas do 2º ciclo. 

 Visita à horta pedagógica.  

 Realização de Experiências. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: cristina veiga 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Ida à Biblioteca de Belém 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

12-05-2022 

Data Término 

12-05-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Monitoras da Biblioteca e docentes 

Destinatários: 

JIMR4; 

Descrição: 

Hora do conto "Um bolo para o lanche" 

Objectivos: 

- Revelar interesse pela leitura. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: barbara crespo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto Crescer com Arte - receber alunos da Educação Inclusiva da EB Paula Vicente para dar a 

conhecer o CAA e a UAE da EB dos Moinhos e desenvolver atividades ligadas ao projeto Sabores 

dos Moinhos. 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

12-05-2022 

Data Término 

12-05-2022 

Proponentes:  

Expressões 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Cíntia Chong, Cristina Brito, Eulália Vilariça e 

André Godinho 

Destinatários: 

UEE; Alunos com NEE; Alunos com medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

No âmbito do projeto Crescer com Arte, pretendemos receber na EB Moinhos do Restelo, os alunos 

da Educação Inclusiva da EB Paula Vicente, no dia 25 de maio (4ªfeira) para dar a conhecer aos 

alunos o CAA e a UAE da EB Moinhos do Restelo e desenvolver atividades ligadas ao projeto Sabores 

dos Moinhos, onde irão confeccionar uma receita com os alunos da UAE. 

 Temos como objetivos: 

 - Promover o trabalho colaborativo entre escolas do agrupamento, articulando com os colegas de 

Educação Especial (Cíntia Chong, Cristina Brito, Eulália Vilariça e André Godinho e Ana Gama). 

 - Desenvolver um papel facilitador na inclusão dos alunos; 

 - Aumentar a autoestima e autoconfiança dos alunos; 

 - Desenvolver a destreza motora; 

 - Fomentar a participação em atividades que valorizem a criatividade e originalidade; 

 - Incentivar o desenvolvimento do espírito cooperativo para o trabalho em equipa; 

 - Promover a socialização; 

 - Motivar os alunos para aprendizagem; 

 - Explorar os sentidos; 

 - Desenvolver a autonomia como condição para a integração da vida ativa; 

 - Envolver conteúdos das diversas áreas do conhecimento numa perspectiva de integração. 
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Objectivos: 

- Promover o trabalho colaborativo entre escolas do agrupamento, articulando com os colegas de 

Educação Especial  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Pequeno Concerto de Volinos 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

12-05-2022 

Data Término 

12-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Rosário Frade, Ana Dias e Patrícia Marques 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; Enc. Educação; 

Descrição: 

Pais professores de música, disponibilizaram-se para virem ao jardim de infância fazer um pequeno 

concerto interativo com as crianças  de violinos. 

Objectivos: 

- Sensibilizar as crianças para a importância da música na vida. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: patriciamarques patriciamarques 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Feira da Educação e da Saúde 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 31-03-

2022) 

Data Início 

13-05-2022 

Data Término 

13-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras 

Destinatários: 

JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

Descrição: 

Feira de entrada livre onde ocorrem diversas atividades de palco, demonstrações de atividades 

físicas para todas as faixas etárias incluindo teatro, dança, atividades desportivas, yoga, ginástica 

sénior, canto, ginástica manutenção, ginástica infantil e rastreios de saúde, para além de workshops 

e palestras e ainda apresentações de diversas Escolas. 

Objectivos: 

- Sensibilizar para hábitos de vida saudável - Proporcionar um momento lúdico 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 

Ana Figueiredo; maria oliveira; Paula Tanqueiro; 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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XXV Semana da Física 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

13-05-2022 

Data Término 

13-05-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

510 - Física e Química 

Dinamizadores: 

Carla Santos 

Destinatários: 

10º C; 

Descrição: 

Visita de estudo ao Instituto Superior Técnico, XXV Semana da Física, no âmbito da disciplina de 

Física e Química A. 

 Os alunos serão acompanhados pelas docentes: Carla Santos e Ana Lopes. 

Objectivos: 

- Reconhecer a Física como Ciência que está na base do desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Carla Maria Repsina dos Santos 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de estudo a uma exploração agrícola biológica 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

15-05-2022 

Data Término 

15-05-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

420 - Geografia 

Dinamizadores: 

Isabel Duarte ; Cristina Roque e Teresa Correia 

Destinatários: 

8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 8º F; 8º G; 8º H; 

Descrição: 

Visita de estudo a uma exploração agrícola biológica como exemplo de medida de suporte à 

sustentabilidade. 

Objectivos: 

- Conhecer as principais características da agricultura biológica 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: cristina roque 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Les  musées  de la France et  de l'Europe 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Exposição 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 20-07-

2022) 

Data Início 

16-05-2022 

Data Término 

22-05-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Línguas 

320 - Francês 

Dinamizadores: 

Emanuela Azevedo, Matilde Sousa, Susana 

Ramos e Inês Russo 

Destinatários: 

7º A; 7º B; 7º C; 7º D; 8º A; 8º B; 8º C; 8º D; 8º E; 

Descrição: 

Comemoração do Dia da Europa (9 de maio) e do Dia Internacional dos Museus (18 de maio). 

 Pesquisa de informação e elaboração de trabalhos sobre os museus  franceses e da Europa. 

Exposição dos  trabalhos  nas Bibliotecas do Agrupamento. 

Objectivos: 

- Conhecer e celebrar a diversidade patrimonial  de França e da Europa.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Emanuela Azevedo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Decoração de uma Biblioteca Móvel para exposição no largo entre a EB dos Moinhos e do 

Externato Descobertas 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Verificada pelo coordenador de 

disciplina/grupo 

Data Início 

17-05-2022 

Data Término 

20-05-2022 

Proponentes:  

J F Belém 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Cíntia Chong, Zélia Matias, Maria Fernanda 

Cadete e Emília Coelho 

Destinatários: 

MR4B; Professores; Coordenadores de Escola ; 

Titulares de Turma do  1º Ciclo ; Alunos com NEE; 

Alunos 1ºCiclo; Alunos com medidas de suporte 

à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Foi solicitado pela Junta de Freguesia de Belém a decoração de uma Biblioteca Móvel para ser 

colocado no largo da EB Moinhos do Restelo e o Externato Descobertas. 

 A decoração foi feita com materiais reutilizáveis (tampas de garrafas, garrafão de água e vários tipos 

de esponjas). Os alunos construíram marcadores de livros para posteriormente serem utilizados por 

quem utilizar a Biblioteca Móvel. 

Objectivos: 

- Incentivar à leitura e ao desenvolvimento da cultura geral em parceria com a Junta de Freguesia de 

Belém e com o Externato Descobertas 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 



Página 1109 de 1323 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto Boca Aberta VII. "Quem espera" - ida ao Teatro 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 19-10-

2021) 

Data Início 

17-05-2022 

Data Término 

24-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Monitoras do TNDM 

Destinatários: 

JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

Descrição: 

Boca Aberta são espetáculos pensados para a infância, que se apresentam em jardins de infância da 

envolvente do Teatro em parceria com a CML. Nestes espetáculos, são trabalhados textos que 

integram o Plano Nacional de Leitura, assim como clássicos da literatura e obras de autores 

portugueses e estrangeiros em vários géneros: do romance ao conto, do teatro à poesia. 

Objectivos: 

- Assistir a representações de teatro - Proporcionar momentos mágicos, ... 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita à biblioteca de Belém- " A que sabe a lua" - sala 2 JI 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 28-03-

2022) 

Data Início 

17-05-2022 

Data Término 

17-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras Ana Isabel Lopes; 

Destinatários: 

JICAS2; Intercâmbio; Titulares de Turma do 

Ensino Pré-Escolar; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Atividade desenvolvida em contexto de biblioteca dinamizada pelas monitoras sob o tema/história:  " 

A que sabe  a lua" . 

Objectivos: 

- Conhecer o valor das histórias ouvidas  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita ao Museu da Presidência - 3º ano 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (6-06-2022) 

Data Início 

17-05-2022 

Data Término 

17-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docente: Maria Beirão dos Santos 

Destinatários: 

CAS3; Coordenadores de Escola ; Titulares de 

Turma do  1º Ciclo ; Alunos 1ºCiclo; Alunos com 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Visita Guiada ao  Museu da Presidência da turma 3º ano. 

Objectivos: 

- conhecer o património nacional 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita ao Museu da Presidência - 4º ano 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

17-05-2022 

Data Término 

17-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docente: Anabela Cordeiro 

Destinatários: 

CAS4; Coordenadores de Escola ; Titulares de 

Turma do  1º Ciclo ; Alunos 1ºCiclo; Alunos com 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Visita Guiada ao  Museu da Presidência da turma 4º ano. 

Objectivos: 

- Proporcionar contacto dos alunos com a cultura e o património de Portugal. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 0.50 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"Experiência Quake" 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

17-05-2022 

Data Término 

17-05-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

230 - Matemática e Ciências Naturais 

Dinamizadores: 

Ana Gaspar e Anabela Estevão 

Destinatários: 

6º A; 6º C; 

Descrição: 

Visita à Exposição Imersiva no Museu Quake, centro de Terramoto de Lisboa. 

 Os alunos são convidados a regressar ao passado - ao terramoto que abalou Lisboa no dia 1 de 

novembro de 1755- para prevenir o futuro. 

  

 Através da História e da Ciência preparam-se os alunos para a eventualidade de um evento sísmico e 

melhor forma de enfrentar uma catástrofe. 

Objectivos: 

- Preparar os alunos para a eventualidade de um evento sísmico preparando os mesmos para uma 

situação de catástrofe. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Ana Gaspar 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 500.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 500.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Make a Wish - Tirar uma fotografia de grupo com os alunos que participaram (JI e 4ºB) para a 

celebração do World Wish Day 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Voluntariado 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

17-05-2022 

Data Término 

17-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Cíntia Chong, Zélia Matias, Educadoras do JI dos 

Moinhos, Emília Coelho e Maria Fernanda Cadete 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; MR4B; Professores; 

Funcionários; Alunos com NEE; Alunos 1ºCiclo; 

Alunos Pré-Escolar; Alunos com medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Esta fotografia de grupo foi solicitada âmbito da celebração do World Wish Day | 42º Aniversário 

Internacional da Make-A-Wish e as Escolas.  

 Decidiu-se formar um M de Make-A-Wish e de Moinhos. 

Objectivos: 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 1124 de 1323 

 

Make a Wish - Tirar uma fotografia de grupo com os alunos que participaram (JI e 4ºB) para a 

celebração do World Wish Day 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Voluntariado 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

17-05-2022 

Data Término 

17-05-2022 

Proponentes:  

Coordenação de Estabelecimento 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Cíntia Chong, Zélia Matias, Educadoras do JI dos 

Moinhos, Emília Coelho e Maria Fernanda Cadete 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; MR4B; Professores; 

Funcionários; Coordenadores de Escola ; 

Titulares de Turma do  1º Ciclo ; Titulares de 

Turma do Ensino Pré-Escolar; Alunos 1ºCiclo; 

Alunos Pré-Escolar; Alunos com medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Esta fotografia de grupo foi solicitada âmbito da celebração do World Wish Day | 42º Aniversário 

Internacional da Make-A-Wish e as Escolas.  

 Decidiu-se formar um M de Make-A-Wish e de Moinhos. 

Objectivos: 

- Promover momentos em que os alunos participem em iniciativas que envolvam a solidariedade e o 

voluntariado por uma boa causa 
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Observações: 

A missão da Make-A-Wish é a realização de desejos a crianças e jovens, dos 3 aos 17 anos, em todo o 

território nacional, com doenças graves, progressivas, degenerativas ou malignas, proporcionando-

lhes um momento de força, alegria e esperança. 

 Conceder um desejo a cada criança elegível.  

 A Make-A-Wish trabalha com o intuito de possibilitar a maior alegria possível no cumprimento da 

sua missão, tentando desta forma ir sempre ao encontro da forma de pensar e sentir das crianças. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita + Teatro de sombra chinesa 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (9-03-2022) 

Data Início 

18-05-2022 

Data Término 

18-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Serviço educativo do  Museu dos Coches 

Destinatários: 

JIB4; Comunidade Educativa; Titulares de Turma 

do Ensino Pré-Escolar; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Pequena história de príncipes, magos e dragões onde a magia acontece. 

Objectivos: 

- Desenvolver as capacidades expressivas da criança. Estimular a imaginação e a criatividade da 

criança.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: maria eduarda gomes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 1130 de 1323 

 

Visita + Teatro de sombra chinesa 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 9-03-

2022) 

Data Início 

18-05-2022 

Data Término 

18-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Serviço educativo do Museu dos Coches 

Destinatários: 

JIB3; Comunidade Educativa; Titulares de Turma 

do Ensino Pré-Escolar; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Pequena história de príncipes, magos e dragões onde a magia acontece. 

Objectivos: 

- Desenvolver as capacidades expressivas da criança. Estimular a imaginação e a criatividade da 

criança. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: maria oliveira 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Museu de Etnologia 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 22-03-

2022) 

Data Início 

18-05-2022 

Data Término 

18-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Cristina Veiga e Cláudia Correia 

Destinatários: 

AA3; AA4; 

Descrição: 

Os alunos vão fazer uma visita ao Museu de Etnologia onde irão participar algumas atividades 

educativas. 

Objectivos: 

- Desenvolver o gosto pela cultura. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de Estudo ao Museu Nacional  de Etnologia 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

18-05-2022 

Data Término 

18-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Técnicas do museu 

Destinatários: 

MS4A; 

Descrição: 

Os alunos irão realizar uma visita de estudo ao museu de Arte Popular, onde irão participar numa 

"oficina/debate sobre património, clima e sustentabilidade ambiental" no 

Objectivos: 

- - Conhecer exposições, eventos e património. Participar em atividades culturais. 

 

Observações: 

A concretização da visita depende do beneficio de transporte gratuito por parte dos serviços da 

Câmara Municipal de Lisboa. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: cristina veiga 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Comemoração do Dia Internacional dos Museus 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

18-05-2022 

Data Término 

18-05-2022 

Proponentes:  

Diretor de Turma 

Matemática e Ciências Experimentais 

230 - Matemática e Ciências Naturais 

Dinamizadores: 

Ana Gaspar e Anabela Estevão 

Destinatários: 

6º A; 6º C; 

Descrição: 

Visita guiada ao núcleo museológico da Casa Pia de Lisboa com a participação de alguns cursos 

profissionais desenvolvidos nesta instituição. 

Objectivos: 

- Comemoração do Dia Internacional dos Museus. Conhecer a História da Casa Pia como entidade 

educadora e formadora com saídas profissionais diferenciadas. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Ana Gaspar 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto Crescer com Arte - receber alunos da Educação Inclusiva da EB Caselas para dar a conhecer 

o CAA e a UAE da EB dos Moinhos e desenvolver atividades ligadas ao projeto Sabores dos 

Moinhos. 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

18-05-2022 

Data Término 

18-05-2022 

Proponentes:  

UEE 

Expressões 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Cíntia Chong, Cristina Brito, Eulália Vilariça e 

Flávio Oliveira 

Destinatários: 

UEE; Coordenadores de Escola ; Alunos com NEE; 

Alunos 1ºCiclo; Alunos com medidas de suporte 

à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

No âmbito do projeto Crescer com Arte, pretendemos receber na EB Moinhos do Restelo, os alunos 

da Educação Inclusiva da EB Caselas, no dia 18 de maio (4ªfeira) para dar a conhecer aos alunos o 

CAA e a UAE da EB Moinhos do Restelo e desenvolver atividades ligadas ao projeto Sabores dos 

Moinhos, onde irão confeccionar uma receita com os alunos da UAE. 

Objectivos: 

-  Promover o trabalho colaborativo entre escolas do agrupamento, articulando com os colegas de 

Educação Especial  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Sabores dos Moinhos 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

18-05-2022 

Data Término 

18-05-2022 

Proponentes:  

UEE 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Docente Flávio Oliveira; Cíntia Chong; Eulália 

Vilariça e Cristina Brito 

Destinatários: 

CAS3; CAS4; Alunos com NEE; Alunos 1ºCiclo; 

Alunos com medidas de suporte à aprendizagem 

e à inclusão; 

Descrição: 

No âmbito do projeto crescer com arte, iremos realizar uma visita/saída, para conhecer o CAA e a 

UAE  da EB Moinhos do Restelo aos alunos da educação inclusiva e desenvolver atividades ligadas ao 

projeto Sabores dos Moinhos, onde irão confeccionar uma receita com os alunos da UAE. 

Objectivos: 

- Promover a interação entre alunos 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 



Página 1142 de 1323 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita à Horta da EB Moinhos do Restelo e plantar tomate cherry e batata doce 

Escola: 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

18-05-2022 

Data Término 

18-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Cíntia Chong e Flávio Oliveira 

Destinatários: 

CAS3; CAS4; MR4B; Coordenadores de Escola ; 

Alunos com NEE; Alunos 1ºCiclo; Alunos com 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

No âmbito do projeto Crescer com Arte, pretendemos envolver os alunos do CAA da EB de Caselas e 

os alunos da CAA dos Moinhos do Restelo e desenvolver atividades ligadas ao projeto Futuro Verde-

Horta Biológica. 

 Será feita a receção aos alunos de EB Caselas pelos alunos da EB Moinhos do Restelo, seguida da 

visita a todos os espaços da escola. Posteriormente, os alunos irão buscar as plantas (tomates cherry 

e batata doce) para plantar na horta e os instrumentos para trabalhar (pequenos sachos, enxadas, 

pás, ancinhos e regadores). 

Objectivos: 

-  Promover o trabalho colaborativo entre escolas do agrupamento, articulando com os colegas de 

Educação Especial (Cíntia Chong e Flávio Oliveira) 
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Observações: 

Temos como objetivos:~ 

 -Desenvolver um papel facilitador na inclusão dos alunos; 

 -Dinamizar espaços estruturais bem como o contacto com a natureza, experimentando outras 

formas de ensino e de aprendizagem; 

 -Desenvolver o gosto pelas atividades agrícolas e de jardinagem; 

 -Promover hábitos e atitudes indispensáveis para a vida ativa e participativa;  

 -Desenvolver a destreza motora dos alunos 

 -Despertar o interesse dos alunos para o cultivo da horta, conhecimento do processo de 

germinação/plantação e crescimento das plantas. 

 - Dar a oportunidade aos alunos de cultivarem plantas que, posteriormente serão utilizadas no dia 

da culinária, na UAE.  

 - Consciencializar os alunos para a importância de comer alimentos saudáveis e biológicos.  

 -Degustar um alimento semeado, cultivado e colhido pelos próprios alunos. 

 -Aumentar a autoestima e autoconfiança dos alunos; 

 - Observar e investigar o desenvolvimento das sementes e plantas; 

 - Fomentar a participação em projetos que valorizem a criatividade e originalidade; 

 - Incentivar o desenvolvimento do espírito cooperativo para o trabalho em equipa; 

 - Promover a socialização. 

 -Motivar os alunos para aprendizagem. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 6 

 -Gerir os recursos humanos de forma transparente em, sintonia com o planeamento e a estratégia. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 
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Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Aprender com a BE | Oficina de escrita - Poemar 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 20-07-

2022) 

Data Início 

19-05-2022 

Data Término 

4-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Línguas 

220 - Português e Inglês 

Dinamizadores: 

Emanuela Azevedo, Mafalda Manita, Fernando 

Lino. 

Destinatários: 

6º E; MR3A; 

Descrição: 

Aprender com a a BE: Atividades realizada em articulação com a prof. da disciplina de Português ,   a 

BE, e com o professor titular do 3.º ano da EB MR. 

 Realização de duas oficinas de escrita- criação de poemas inéditos, a partir de uma matriz. Produção 

escrita dos alunos com publicação dos trabalhos num mural digital através da ferramenta Padlet. 

 Divulgação nas Classroom  das turmas e no  blogue da Biblioteca. 

Objectivos: 

- Estimular a criatividade e sensibilidade através da competência escrita; Desenvolver a inteligência 

linguística através do enriquecimento vocabular e aperfeiçoamento da construção textual. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Rosa Maria Correia 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Imaginar, Criar e Brincar - Biblioteca de Belém 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 18-03-

2022) 

Data Início 

19-05-2022 

Data Término 

19-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora e Monitora da Biblioteca 

Destinatários: 

JIB1; 

Descrição: 

As crianças vão à Biblioteca de Belém participar numa oficina a partir da história " A que sabe a Lua?" 

Objectivos: 

- Desenvolver o gosto pela leitura 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita ao Ocearário 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

20-05-2022 

Data Término 

21-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Monica Correia 

Destinatários: 

JI1AA; 

Descrição: 

A JFA oferece uma visita ao Oceanário de Lisboa aos finalistas da Pré. 

Objectivos: 

- Desenvolver os conhecimentos sobre a vida animal dos oceanos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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KIT Ecológico 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

20-05-2022 

Data Término 

20-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Silvia Ramos, Cláudia e Cristina Veiga 

Destinatários: 

AA1/ 2; AA3; AA4; 

Descrição: 

A JFA promove uma atividade que consta na demonstração de um Kit Ecológico com o qual as 

crianças vão fabricar produtos amigos do ambiente para uso da sua higiene. 

Objectivos: 

- Sensibilização para as questões ambientais. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita à horta da Escola Paula Vicente 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

20-05-2022 

Data Término 

20-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Patrícia Marques, Barbara Crespo 

Destinatários: 

JIMR3; JIMR4; Funcionários; Comunidade 

Educativa; Coordenadores de Escola ; 

Descrição: 

Visita à horta da escola Paula Vicente. 

 Exploração dos nomes dos produtos hortícolas. 

 Sensibilização para a importância de uma  alimentação saudável. 

Objectivos: 

- Sensibilizar para a importância da preservação da natureza. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 3 

 -Gerir as relações com o nível político e com outras partes interessadas de forma a assegurar uma 

responsabilidade partilhada. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: patriciamarques patriciamarques 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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A TERRA TREME/EXERCÍCIO DE EVACUAÇÃO 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

23-05-2022 

Data Término 

23-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela e Assistente 

Operacional Carla Brito 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

A terra treme- Exercício de evacuação 

  

  

 - Visualização do filme ?Tinoni a terra treme? para aprender a agir em caso de tremor de terra 

 - Exercício de evacuação com toda a escola 

Objectivos: 

- Promover situações de aprendizagem de uma forma prática e concreta  de fenómenos naturais 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 
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Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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A TERRA TREME /Simulacro 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

23-05-2022 

Data Término 

23-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Isilda Guerreiro e Assistente 

Operacional Teresa Ribeiro 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

A terra treme- Exercício de evacuação 

  

  

  

 - Visualização do filme ?Tinoni a terra treme? para aprender a agir em caso de tremor de terra 

 - Exercício de evacuação com toda a  comunidade educativa 

Objectivos: 

- Fomentar  o cumprimento de regras básicas de segurança , em caso de catástrofes naturais. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"Vem cozinhar...com o Chef Gonçalo Costa" 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

24-05-2022 

Data Término 

24-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Cíntia Chong e Fernando Lino 

Destinatários: 

MR3A; 

Descrição: 

Esta atividade inclui-se no projeto Alimentação Saudável e Sustentável, lançado pelo Programa Eco-

Escolas, que se concretiza através de um conjunto de desafios, que pretendem motivar crianças, 

jovens, professores e famílias para um maior conhecimento acerca das questões que se relacionam 

com a alimentação saudável e sustentável, por forma a que estes se tornem recetivos à introdução 

de mudanças de hábitos no dia-a-dia. 

  

 . 

Objectivos: 

- Sensibilizar os alunos para uma alimentação saudável e equilibrada e alerta para o não desperdício 

alimentar. 

 

Observações: 

Esta atividade decorreu online na plataforma zoom, na espaço da biblioteca da escola. Dando 

continuidade do trabalho desenvolvido, no âmbito do Projeto "Sabores dos Moinhos" 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"Um Bolo para o Lanche" - Biblioteca de Belém. 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 22-03-

2022) 

Data Início 

24-05-2022 

Data Término 

24-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Cristina Veiga e Cláudia Delgado 

Destinatários: 

AA3; AA4; 

Descrição: 

Os alunos vão à Biblioteca de Belém para assistirem e explorarem um conto " Um Bolo para o 

Lanche", com a participação inesperada de uma personagem e a construção do seu próprio livro. 

Objectivos: 

- Promover o gosto pela leitura. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de Estudo à Biblioteca de Belém 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

24-05-2022 

Data Término 

24-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Técnicas da Biblioteca de Belém 

Destinatários: 

MS4A; 

Descrição: 

Os alunos irão realizar uma visita de estudo à Biblioteca de Belém onde irão participar numa 

atividade lúdico literária. 

Objectivos: 

- - Promover e atrair a atenção da criança para o livro, familiarizá-la com o livro, enriquecer seu 

vocabulário, formar o leitor, visando oferecer aos seus alunos habilidades e competências 

necessárias para o seu desenvolvimento pessoal e social. 

 

Observações: 

A concretização da visita depende do beneficio de transporte gratuito por parte dos serviços da 

Câmara Municipal de Lisboa. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

A concretização da visita depende do beneficio de transporte gratuito por parte dos serviços da 

Câmara Municipal de Lisboa. 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: cristina veiga 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Tardes de Convívio 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 10-03-

2022) 

Data Início 

25-05-2022 

Data Término 

27-05-2022 

Proponentes:  

AEC 

CAF 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Docentes:Ana Isabel Lopes;  Anabela Cordeiro;  

Vanda Dias; Ana Rôla; Maria Santos; Paula 

Gonçalves; António Ferraz; Delfim Oliveira 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

Comunidade Educativa; Coordenadores de Escola 

; Alunos 1ºCiclo; Alunos Pré-Escolar; Comunidade 

Escolar; Alunos com medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Atividade de convívio com entre a comunidade e a escola onde os pais/familiares são convidados e 

virem à escola proporcionando momentos de convívio, partilha e interação com todos os 

intervenientes da comunidade educativa e envolvente. 

Objectivos: 

- Reconhecer e viver sentimentos de união, partilha e convívio entre todos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dia Internacional do Brincar - Jogos Tradicionais 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

25-05-2022 

Data Término 

9-06-2022 

Proponentes:  

Projeto Educação para a Saúde (PES) 

Dinamizadores: 

Ana Jorge, Graça Cruz, DTs. e Profs.Cidadania de  

2º ciclo 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 6º A; 6º B; 

6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; Comunidade 

Educativa; 

Descrição: 

Jogos Tradicionais - Elaboração e exposição de trabalhos feitos por alunos; Dinamização de jogos 

tradicionais 

Objectivos: 

- - Consciencializar para a importância e o interesse das atividades lúdicas ao ar livre - Promover a 

socialização entre alunos  - Desenvolver a motricidade fina e a coordenação motora - Pesquisar sobre 

jogos tradicionais - Dinamizar a realização de  alguns jogos tradicionais no exterior 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 
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Proponente: ana jorge 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Ida ao teatro 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

26-05-2022 

Data Término 

26-05-2022 

Proponentes:  

Diretor de Turma 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

1º Ano 

Dinamizadores: 

Professora Ana Maria Neca 

Destinatários: 

BR1A; 

Descrição: 

Assistir a um teatro musical com a companhia o Til 

Objectivos: 

- Promover a igualdade e géneros, inclusão e a diferença 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 



Página 1172 de 1323 

Proponente: Ana Neca 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 16.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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" Lengalengas" Biblioteca de Belém 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 22-03-

2022) 

Data Início 

26-05-2022 

Data Término 

26-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Silvia Ramos 

Destinatários: 

AA1/ 2; 

Descrição: 

Os alunos vão à Biblioteca de Belém para assistirem e explorarem um conto " Lengalengas", com a 

exploração e recordação das lengalengas que passaram de geração em geração. 

Objectivos: 

- Desenvolver o gosto pela leitura. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Mosteiro dos Jerónimos 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

26-05-2022 

Data Término 

26-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Prof. Susana Trabulo 

Destinatários: 

BR4B; 

Descrição: 

Visita guiada ao Mosteiro dos Jerónimos 

Objectivos: 

- Conhecer o património histórico local. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Susana Trabulo 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Mosteiro dos Jerónimos 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

26-05-2022 

Data Término 

26-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Prof. Isabel Reis 

Destinatários: 

BR4A; 

Descrição: 

Visita guiada ao Mosteiro dos Jerónimos. 

Objectivos: 

- Conhecer o património histórico local. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isabel Reis 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Museu Berardo - Receita para uma Obra de Arte 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 11-04-

2022) 

Data Início 

27-05-2022 

Data Término 

27-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora e monitores do Museu 

Destinatários: 

JIB1; 

Descrição: 

Os artistas são como grandes cozinheiros, sempre com novas ideias e as mãos na massa! 

 Misturam vários ingredientes ?cores, ideias, formas e texturas ?de forma a criar obras de arte 

deliciosas! Amarelo aos cubos, azul às rodelas ou vermelho em fatias bem fininhas, uma mão cheia 

de formas geométricas ou orgânicas, uma cobertura de 

 textura áspera ou cremosa e uma pitada de absurdo e acaso... 

 Entre as obras de arte do Museu Coleção Berardo vamos descobrir os ingredientes de uma receita 

secreta e muito saborosa 

Objectivos: 

- Apreciar diferentes manifestações de arte  , expressando a sua opinião e leitura critica. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 50.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 2.50 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 42.50 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de estudo à FCT - UNL 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

27-05-2022 

Data Término 

27-05-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

510 - Física e Química 

Dinamizadores: 

Luís Rosário e Joana Frazão 

Destinatários: 

12º A; 12º B ; 

Descrição: 

Visita de estudo à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa mais 

propriamente à Expo - FCT, dia de Laboratórios Abertos. 

Objectivos: 

- Motivar e ajudar os alunos para o seu percurso escolar posterior. 

 

Observações: 

Os alunos irão de Autocarro. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 5 

 -Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

Proponente: Lus Barreiros do Rosário 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 6.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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XX Encontro Nacional de Alunos de EMRC do 1º Ciclo - Fátima 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

EB Caselas 

EB Moinhos do Restelo 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

27-05-2022 

Data Término 

27-05-2022 

Proponentes:  

Ciências Sociais e Humanas 

290 - Educação Moral e Religiosa Católica 

Dinamizadores: 

Fátima Franco - Maria do Carmo Macau 

Destinatários: 

BR4A; BR4B; BR4C; CAS4; MR4A; MR4B; MS4A; 

Descrição: 

O encontro interescolas nacional para os alunos do primeiro ciclo, no âmbito da disciplina de EMRC, 

pretende promover a importância da disciplina para a formação integral da pessoa humana, à luz dos 

valores ético-cristãos. 

Objectivos: 

- - Valorizar a importância da disciplina de EMRC na formação integral da pessoa;           - Viver a 

alegria e a partilha do encontro com o outro. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: maria franco 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Divulgação dos Cursos da Faculdade de Economia e Gestão (ISEG) 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

30-05-2022 

Data Término 

30-05-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Ciências Sociais e Humanas 

Expressões 

420 - Geografia 

430 - Economia e Contabilidade 

620 - Educação Física 

Dinamizadores: 

Helena Esteves, Rosa Correia, Armando Geraldes, 

António Macário, Ana Luísa Neves e Raquel 

Franco 

Destinatários: 

12º F ; 12º G ; 

Descrição: 

Divulgação dos Cursos do ISEG - Faculdades ligadas à Economia e à Gestão. 

Objectivos: 

- Divulgar junto dos alunos candidatos ao Ensino Superior de Ciências Socioeconómicas, do 12.º ano, 

a Faculdade Técnica de Economia, Gestão e Matemática Aplicada à Economia e Gestão (MAEG) - ISEG 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Maria Helena Geoffroy Prista Esteves 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Semana da Criança 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

30-05-2022 

Data Término 

3-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadores e Encarregados de Educação 

Destinatários: 

JIB1; 

Descrição: 

Semana dedicada à criança. Integra: Atividades dinamizadas pelos Pais, atividades de expressão 

plástica em contexto de sala ( pintura de t-shirts e bonés) , visita ao jardim tropical .. 

Objectivos: 

- Promover atividades de interesse e valorização da criança e das suas Famílias  

 

Observações: 

. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 
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Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Semana da Criança 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

30-05-2022 

Data Término 

3-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadores e Encarregados de Educação 

Destinatários: 

JIB4; 

Descrição: 

Semana dedicada à criança. Integra: atividades de expressão plástica, dinamizadas pelos Pais (pintura 

de t-shirts); visita ao jardim tropical. 

Objectivos: 

- Promover atividades do interesse da criança, desenvolvendo a sua autoestima e confiança. 

Valorizar a participação das Famílias. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

Proponente: Ana Figueiredo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Imaginar, Criar e Brincar - Biblioteca de Belém 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 18-03-

2022) 

Data Início 

31-05-2022 

Data Término 

31-05-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Monica Correia 

Destinatários: 

JI1AA; 

Descrição: 

As crianças vão à Biblioteca de Belém participar numa oficina a partir da história " A que sabe a Lua?" 

Objectivos: 

- Desenvolver o gosto pelos livros. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de Estudo à Biblioteca de Belém 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

31-05-2022 

Data Término 

31-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Técnicas da Biblioteca de Belém 

Destinatários: 

MS4A; 

Descrição: 

Os alunos irão realizar uma visita de estudo à Biblioteca de Belém onde irão participar numa 

atividade lúdico literária. 

Objectivos: 

- - Promover e atrair a atenção da criança para o livro, familiarizá-la com o livro, enriquecer seu 

vocabulário, formar o leitor, visando oferecer aos seus alunos habilidades e competências 

necessárias para o seu desenvolvimento pessoal e social. 

 

Observações: 

A concretização da visita depende do beneficio de transporte gratuito por parte dos serviços da 

Câmara Municipal de Lisboa. A concretização da visita depende do beneficio de transporte gratuito 

por parte dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

A concretização da visita depende do beneficio de transporte gratuito por parte dos serviços da 

Câmara Municipal de Lisboa. 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: cristina veiga 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Padrão dos Descobrimentos 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

31-05-2022 

Data Término 

31-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Prof. Susana Trabulo 

Destinatários: 

BR4B; 

Descrição: 

Visita guiada ao Padrão dos Descobrimentos e visita exterior à Torre de Belém e arredores. 

Objectivos: 

- Conhecer o património histórico local. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Susana Trabulo 

Equipa: 
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Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 31.50 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Padrão dos Descobrimentos 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

31-05-2022 

Data Término 

31-05-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Prof. Isabel Reis 

Destinatários: 

BR4A; 

Descrição: 

Visita guiada ao Padrão dos Descobrimentos e visita exterior à Torre de Belém e arredores. 

Objectivos: 

- Conhecer o património histórico local. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isabel Reis 

Equipa: 
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Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 30.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Interpretação da história "A minha professora é um Monstro". Trabalho de expressão plástica - 

dobragem e grafismos. 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

1-06-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora titular Rita Ubaldo e Educadora Ana 

Dias (sala 1) 

Destinatários: 

JIMR1; MR1A; UEE; 

Descrição: 

Os alunos da sala 1 (pré) deslocaram-se à sala do 1.º.A. Ouviram e exploraram uma história. De 

seguida os alunos desenvolveram duas atividades: dobragens e desenhos com grafismos. 

Objectivos: 

- Articular conhecimentos e saberes de ciclos diferentes.  

 

Observações: 

Os alunos gostaram muito da atividade de articulação. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: rita ubaldo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Reunião de grupo 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Reunião de Coordenação 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

1-06-2022 

Data Término 

1-06-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

500 - Matemática 

Dinamizadores: 

Rosa Major 

Destinatários: 

Professores; 

Descrição: 

Entrega das manchas horárias 

 Escolha de manuais 

 Preenchimento das grelhas 

 Coadjuvantes, apresentações 

 Elaboração da prova do 9º ano (propostas de elaboração, apresentadas e discutidas) 

 Projetos, informação dos dois projetos que vão ser apresentados em pedagógico 

 Pedidos de recondução  

 Relembrar datas de entrega dos relatórios 

 Apresentação dos resultados dos concursos do PAA 

 Calculadoras gráficas 

Objectivos: 

- Harmonização de procedimentos 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Rosa Maria Major 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Peça de Teatro "Quem Espera" 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 22-03-

2022) 

Data Início 

1-06-2022 

Data Término 

1-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Mónica Correia 

Destinatários: 

JI1AA; 

Descrição: 

As crianças vão ao Teatro D. Maria II a fim de participarem no projeto Boca Aberta com a Peça 

"Quem Espera". 

Objectivos: 

- Desenvolver a socialização e o gosto pela Expressão Dramática. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de estudo ao CCV de Estremoz 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 31-03-

2022) 

Data Início 

1-06-2022 

Data Término 

1-06-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

520 - Biologia e Geologia 

Dinamizadores: 

Professores de BG - 11º ano 

Destinatários: 

11º B ; 11º C; 11º D ; 11º E; 

Descrição: 

Visita de estudo ao Centro de Ciência  Viva de Estremoz. 

 Realização de diferentes atividades incluindo uma visita á pedreira de extração de mármore. 

 Esta visita tem como objetivos fundamentais a sensibilização para a importância do planeta Terra 

enquanto planeta vivo e com vida e a realização de uma revisão geral de todos os conteúdos, no 

âmbito da Geologia, lecionados durante o 10º e o 11º ano. 

Objectivos: 

- Esta visita tem como objetivos fundamentais a sensibilização para a importância do planeta Terra 

enquanto planeta vivo e com vida e a realização de uma revisão geral de todos os conteúdos, no 

âmbito da Geologia, lecionados durante o 10º e o 11º ano. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Renata Maria Celorico Moreira 

Equipa: 

Carlota Pinto; Filomena Correia Bretes; Maria Alcina do Carmo Dias; Maria Gabriela Madureira 

Correia Botelho; 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 25.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 25.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"Já sei circular em segurança" - Escola de Trânsito - Monsanto 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Formação e Prevenção na Segurança 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 31-03-

2022) 

Data Início 

1-06-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Técnicos da Escola de Trânsito e professora 

titular Dina Nunes 

Destinatários: 

MR1B; 

Descrição: 

Os alunos irão à Escola de Trânsito, no parque da Serafina em Monsanto, para participar na atividade 

"Já sei circular em segurança". 

Objectivos: 

- Sensibilizar os alunos para a prevenção e segurança rodoviária. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: dina tavares 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"Já sei circular em segurança" - Escola de Trânsito no Monsanto 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Formação e Prevenção na Segurança 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 31-03-

2022) 

Data Início 

1-06-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

UEE 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora Titular e Técnicos da escola de 

trânsito do parque da Serafina de Monsanto 

Destinatários: 

MR1A; Professores; UEE; 

Descrição: 

Os alunos irão à escola de trânsito no parque da Serafina no Monsanto para participar na atividade 

"Já sei circular em segurança". 

Objectivos: 

- Sensibilizar os alunos para a prevenção e segurança rodoviária. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: rita ubaldo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"Heróis e Berlindes no Céu"    Planetário de Lisboa 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

1-06-2022 

Data Término 

1-06-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

230 - Matemática e Ciências Naturais 

Dinamizadores: 

Ana Gaspar 

Destinatários: 

6º A; 

Descrição: 

Os alunos participarão na atividade "Heróis e Berlindes no Céu", dinamizada pelo Planetário de 

Lisboa 

Objectivos: 

- Desenvolvimento da literacia do espaço celeste e articulação de conhecimentos com disciplinas 

curriculares - descrição do céu visível a olho nu com figuras geométricas e constelações; medição de 

ângulos na esfera celeste; comparação de dimensões e distâncias; número de luas dos planetas 

principais do nosso sistema solar; introdução de novo vocabulário; medição da latitude; a estrela 

polar e os pontos cardeais 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Ana Gaspar 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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DIA DA CRIANÇA 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

1-06-2022 

Data Término 

1-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Todos os docentes 

Destinatários: 

JI1AA; AA1/ 2; AA3; AA4; 

Descrição: 

A JFA disponibilizou uma verba para o dia da Criança. Teremos insufláveis, pinturas faciais, aula de 

zumba e ateliers de pintura e modelagem. 

Objectivos: 

- Promover a socialização e gosto pela escola. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Brincar e descobrir o Jardim Tropical 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

1-06-2022 

Data Término 

1-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras 

Destinatários: 

JIB1; JIB2; JIB3; JIB4; 

Descrição: 

Passeio ao Jardim Botânico Tropical para observação e descoberta da Natureza; brincar no Jardim 

Objectivos: 

-  Observar a Natureza; brincar 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 

Ana Figueiredo; maria oliveira; Paula Tanqueiro; 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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SEMANA DA CRIANÇA 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

1-06-2022 

Data Término 

10-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela e Assistente 

Operacional Carla Brito 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

Semana da Criança  

  

 - Exploração da Declaração dos Direitos das Crianças 

 - Elaboração de um cartaz para exposição com os trabalhos realizados sobre a Declaração dos 

Direitos das crianças. 

 - Entrega de presentes surpresa  

 - Realização de uma festa com a contribuição dos pais 

Objectivos: 

- Promover o papel da criança  nos contextos em que esta se movimenta 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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SEMANA DOS SANTOS POPULARES 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Aprovada (6-06-2022) 

Data Início 

1-06-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela e Assistente 

Operacional Carla Brito 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

Semana dos Santos Populares  

  

 - Conhecer o Santo Padroeiro de Lisboa 

 - Elaboração em barro/massa de modelar de um santo António para levar para casa 

 - Conhecer os Santos Populares 

 - Exploração de canções alusivas 

 - Realização de uma marcha popular 

 - Exploração do tema com atividades alusivas recorrendo a diversas técnicas e materiais de 

expressão plástica 

Objectivos: 

- Conhecer e vivenciar tradições relacionadas com a cidade onde vivemos 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Histórias Contadas 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Projeto 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

1-06-2022 

Data Término 

1-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Rodolfo Castro (contador de histórias) 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Conto de várias histórias realizado por um contador de histórias. 

Objectivos: 

- Desenvolver o gosto pela leitura. Contactar com formas diferentes de contar histórias. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 
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Proponente: ana dias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 2.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 2.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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SEMANA DA CRIANÇA 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

1-06-2022 

Data Término 

9-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

SEMANA DA CRIANÇA 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

Semana da Criança  

  

  

 - Exploração da Declaração dos Direitos das Crianças 

 - Elaboração de um cartaz para exposição com os trabalhos realizados sobre a Declaração dos 

Direitos das crianças. 

 - Entrega de presentes surpresa  

 - Realização de uma festa com a contribuição dos pais 

 -Piquenique em conjunto com as três salas do Jardim de Infância. 

Objectivos: 

- Dinamizar momentos de convívio  e de interação entre s pares 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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SEMANA DOS SANTOS POPULARES 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

1-06-2022 

Data Término 

17-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Isilda Guerreiro e Assistente 

Operacional Teresa Ribeiro 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

Semana dos Santos Populares  

  

 - Conhecer o Santo Padroeiro de Lisboa 

 - Elaboração em barro/massa de modelar de um santo António para levar para casa 

 - Conhecer os Santos Populares 

 - Exploração de canções alusivas 

 - Realização de uma marcha popular 

 - Exploração do tema com atividades alusivas recorrendo a diversas técnicas e materiais de 

expressão plástica. 

Objectivos: 

- Conhecer e fomentar o gosto e o interesse por tradições portuguesas relacionadas com os santos 

populares 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Ouvir a história "O Martim mora em duas casa" da autora Patrícia Fonseca 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

2-06-2022 

Data Término 

3-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Expressões 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Cíntia Chong e Emília Coelho 

Destinatários: 

MR1A; MR1B; MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; 

MR3B; MR4A; MR4B; MS1; MS2; MS3A; MS4A; 

UEE; Titulares de Turma do  1º Ciclo ; Titulares de 

Turma do Ensino Pré-Escolar; Alunos com NEE; 

Alunos 1ºCiclo; Alunos Pré-Escolar; Alunos com 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Para comemorar o Dia Mundial da Criança, convidámos a autora de livros e Psicóloga - Patrícia 

Fonseca para vir à EB Moinhos do Restelo para contar a história "O Martim mora em duas casas", 

que pretende ajudar as crianças a lidarem com algumas emoções recorrentes da separação conjugal. 

Aos pais, será um meio privilegiado de comunicar sobre o tema e adequar à realidade de cada 

família. É um livro que promove a inclusão, onde também pressupõe a aceitação da diferença. 

 Todas as crianças e as famílias podem compreender que podemos ser felizes, apesar das diferenças 

familiares que nos rodeiam. O encontro e apresentação será feito no espaço da Biblioteca da escola. 

Objectivos: 

- Promover o gosto pela leitura e ajudar as crianças a lidarem com algumas emoções recorrentes da 

separação conjugal. 

 

Observações: 
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Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita à Biblioteca de Belém- Hora do Conto 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 22-03-

2022) 

Data Início 

2-06-2022 

Data Término 

2-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Monitores da Biblioteca e educadora 

Destinatários: 

JIB3; Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Visita à biblioteca para ouvir uma história e recriá-la. 

Objectivos: 

- Conhecer o Património local. Incentivar o gosto pela leitura 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 13 

 - Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 
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Proponente: maria oliveira 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Fiadeiras de histórias e oficina Imaginar, criar e brincar 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 28-03-

2022) 

Data Início 

2-06-2022 

Data Término 

2-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora; Monitoras da Biblioteca de Belém 

Destinatários: 

JIB2; 

Descrição: 

Partindo do livro "A que sabe a lua?" de Michael Grejniec vamos criar as personagens para com elas 

poder brincar. 

Objectivos: 

- Exploração de histórias - Incentivar o gosto pela leitura 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita à EB Bairro do Restelo - Sessão de esclarecimento sobre o lince ibérico 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Ação de Esclarecimento 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

3-06-2022 

Data Término 

3-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docente Vanda Dias 

Destinatários: 

CAS2; Titulares de Turma do  1º Ciclo ; Alunos 

1ºCiclo; 

Descrição: 

Os alunos do 2º ano deslocam-se à EB bairro do Restelo para juntamente com as restantes turmas do 

2º ano da EB Bairro do Restelo assistirem a uma sessão de esclarecimento sobre os animais e sobre 

especificamente o lince ibérico. 

Objectivos: 

- Reconhecer a a biodiversidade no meio ambiente 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 
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Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de Estudo - final de ano 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 26-10-

2021) 

Data Início 

3-06-2022 

Data Término 

3-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes: Anabela Cordeiro; Ana Isabel Lopes; 

Vanda Dias; Ana Rôla; Maria Santos; Paula 

Gonçalves; António Ferraz; Delfim Oliveira 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

Funcionários; Comunidade Educativa; 

Coordenadores de Escola ; Alunos com NEE; 

Alunos Pré-Escolar; Alunos com medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Visita de Estudo - destino a definir 

 Realização de várias atividades, jogos tradicionais; slide; escalada... 

Objectivos: 

- Reconhecer e viver sentimentos de união, partilha, convívio e alegria entre todos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Festa final de ano 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Aprovada (30-06-2022) 

Data Início 

7-06-2022 

Data Término 

7-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes e docente educação fisica 

Destinatários: 

JIBR1; JIBR2; JIBR3; BR1A; BR1B; BR 1C ; BR2A; 

BR2B; BR2/3C; BR3A; BR3B; BR4A; BR4B; BR4C; 

Descrição: 

Realização de um flash mob envolvendo todas as turmas do 1º ciclo. 

Objectivos: 

- Promover o convívio entre os discentes. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Helena Martins 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Fiadeiras de Histórias - Lengalengas 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 22-03-

2022) 

Data Início 

7-06-2022 

Data Término 

7-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Cristina Veiga e Cláudia Delgado 

Destinatários: 

JI1AA; 

Descrição: 

Os alunos vão participar numa atividade na Biblioteca de Belém no âmbito do projeto, Fiadeiras de 

Histórias com a exploração de Lengalengas. 

Objectivos: 

- Promover o gosto pela leitura. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dom Plástico 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (9-03-2022) 

Data Início 

8-06-2022 

Data Término 

8-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Serviço educativo do Padrão dos Descobrimentos 

Destinatários: 

JIB4; Comunidade Educativa; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Atividade lúdico pedagógica em que são  abordados os problemas que afetam o ambiente e as 

riquezas naturais do planeta, apelando à consciência ambiental e cívica dos mais novos. 

Objectivos: 

-   Desenvolver o pensamento crítico. Desenvolver o pensamento criativo. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

Proponente: maria eduarda gomes 

Equipa: 
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Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Dom Plástico 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 9-03-

2022) 

Data Início 

8-06-2022 

Data Término 

8-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Serviço educativo do Padrão dos Descobrimentos 

Destinatários: 

JIB3; Comunidade Educativa; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Atividade lúdico pedagógica em que são abordados os problemas que afetam o ambiente e as 

riquezas naturais do planeta, apelando à consciência ambiental e cívica dos mais novos. 

Objectivos: 

- Desenvolver o pensamento crítico. Desenvolver o pensamento criativo. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: maria oliveira 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Teatro "Os Piratas" 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

8-06-2022 

Data Término 

8-06-2022 

Proponentes:  

Encarregados de Educação 

Línguas 

210 - Português e Francês 

220 - Português e Inglês 

Dinamizadores: 

; Susana Ramos, Inês Russo, Mafalda Manita 

Destinatários: 

6º A; 6º B; 6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 

Descrição: 

Assistir à peça " Os Piratas" pela Companhia de Teatro Educa. 

Objectivos: 

- - Promover o gosto pelas atividades cénicas e assistir à representação de uma peça de teatro;  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Mafalda Manita 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 4.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Teatro "O Príncipe Nabo" 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (9-03-2022) 

Data Início 

8-06-2022 

Data Término 

8-06-2022 

Proponentes:  

Línguas 

210 - Português e Francês 

220 - Português e Inglês 

Dinamizadores: 

Marília Botelho; Susana Ferreira, Inês Russo 

Destinatários: 

5º A; 5º B; 5º C; 5º D; 5º E; 5º F; 5º G; 

Descrição: 

Assistir à peça " O Príncipe Nabo" pela Companhia de Teatro Educa. 

Objectivos: 

- Promover o gosto pelas atividades cénicas e assistir à representação de uma peça de teatro; 

proporcionar experiências culturais diversas. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Mafalda Manita 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 4.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita a Museu da Presidência 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

8-06-2022 

Data Término 

8-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras; Museu 

Destinatários: 

JIB2; 

Descrição: 

Visita ao Museu da Presidência; conhecer símbolos da República 

Objectivos: 

- Conhecer símbolos Nacionais 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 10.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 9.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita a Museu da Presidência 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

8-06-2022 

Data Término 

8-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras; Museu 

Destinatários: 

JIB1; 

Descrição: 

Visita ao Museu da Presidência; conhecer símbolos da República 

Objectivos: 

- Conhecer e valorizar manifestações do património cultural, reconhecendo a necessidade da sua 

preservação 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 10.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 7.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita à Biblioteca de Belém - Hora do Conto 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

9-06-2022 

Data Término 

9-06-2022 

Proponentes:  

Biblioteca 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Monitores da biblioteca e educadora 

Destinatários: 

JIB4; Comunidade Educativa; 

Descrição: 

Partindo do livro A que sabe a Lua? de Michael Grejniec, vamos criar as personagens para com elas 

poder brincar. 

Objectivos: 

- Conhecer o Património Local. Promover a exploração de histórias. Incentivar o gosto pela leitura.  

 

Observações: 

Conhecer o Património Local. Promover a exploração de histórias. Incentivar o gosto pela leitura. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Ana Figueiredo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita ao Museu da Presidência 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

14-06-2022 

Data Término 

14-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Serviço Educativo do Museu da Presidência 

Destinatários: 

JIB3; 

Descrição: 

Tomar conhecimento do património museológico e arquivístico relacionado com a instituição 

presidencial, centrado nos titulares da chefia do Estado, na sua história e enquadramento 

constitucional. 

Objectivos: 

- Promover valores como a cidadania, memória, conhecimento, responsabilidade social e diálogo 

intercultural 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: maria oliveira 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Queremos um Planeta mais Verde 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

14-06-2022 

Data Término 

14-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Zélia Matias e Maria Cadete 

Destinatários: 

MR4B; 

Descrição: 

Atividade de sensibilização do uso do plástico e o seu contributo para a poluição do Planeta. 

  

 Politica dos 3 R´s. 

Objectivos: 

- Sensibilização para a necessidade de preservar o meio ambiente. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 



Página 1258 de 1323 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: Zlia Matias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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"Um bolo para o lanche" - Biblioteca de Belém 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 31-03-

2022) 

Data Início 

14-06-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Biblioteca de Belém e Professora titular Dina 

Tavares 

Destinatários: 

MR1B; UEE; 

Descrição: 

Os alunos irão à Biblioteca de Belém  participar na atividade - "Um bolo para o lanche". 

Objectivos: 

- Promover o gosto pela leitura e pelo património cultural oral. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: dina tavares 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita a Museu da Presidência 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

14-06-2022 

Data Término 

14-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras; Museu 

Destinatários: 

JIB4; 

Descrição: 

Visita ao Museu da Presidência, conhecer símbolos da República 

Objectivos: 

- Conhecer e valorizar manifestações de património cultural, reconhecendo a necessidade da sua 

preservação. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Ana Figueiredo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 0.50 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Piqueniques sustentáveis 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

15-06-2022 

Data Término 

15-06-2022 

Proponentes:  

Diretor de Turma 

Dinamizadores: 

Ana Gaspar; Helena Afonso; Ana Jorge; 

Margarida Fonseca e Ana Gama 

Destinatários: 

5º A; 6º A; Autarquia; 

Descrição: 

Os alunos são desafiados a realizar um peddy-paper com a criação, em equipa, de um piquenique 

sustentável através da escolha dos alimentos e da forma de os acondicionar, de os transportar para o 

local do piquenique e, por fim, de gerir as sobras e embalagens. 

Objectivos: 

- Sensibilizar para a importância da produção sustentável dos alimentos, nas suas várias dimensões; 

Estimular hábitos de consumo responsáveis e saudáveis, visando a convivência entre as Várias 

gerações; Promover uma maior ligação da escola ao meio envolvente através da utilização e 

preservação de espaços públicos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

Proponente: Helena Afonso 

Equipa: 

Ana Gaspar; 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita de estudo à Quinta da Granja 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

17-06-2022 

Data Término 

17-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras: Ana Dias, Rosário Frade, Patrícia 

Marque e Bárbara Crespo 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Passeio pela quinta para ver animais. Realização de jogos tradicionais. Fazer pão. 

Objectivos: 

- Conhecer o processo de fazer pão. Conhecer jogos tradicionais. Observação de animais no seu 

meio. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 
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Proponente: ana dias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 20.00 eur. 

  

Custos efetivos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 20.00 eur. 

  

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Passeio Final de Ano 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

20-06-2022 

Data Término 

20-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Todos os docentes 

Destinatários: 

JI1AA; AA1/ 2; AA3; AA4; 

Descrição: 

A JFA disponibiliza o transporte para a viagem de final de ano que será no Sirius Park na zona do 

Montijo com desportos radicais de acordo com as idades das crianças. 

Objectivos: 

- Promover a socialização e o desporto na Natureza. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 1269 de 1323 

 

England and its culture 

Escola: 

Escola Básica EB 2+3 de Paula Vicente 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Aprovada (29-09-2021) 

Data Início 

20-06-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Línguas 

220 - Português e Inglês 

Dinamizadores: 

Mafalda Manita, Alínea Gonçalves 

Destinatários: 

6º A; 6º B; 6º C; 6º D; 6º E; 6º F; 6ª G; 

Descrição: 

Exposição de trabalhos sobre diferentes aspetos da cultura inglesa. 

Objectivos: 

- Motivar os alunos para a aprendizagem da língua e cultura inglesa; desenvolver atitudes e hábitos 

de trabalho. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 



Página 1270 de 1323 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

Proponente: Mafalda Manita 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Bem Estar Animal 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

21-06-2022 

Data Término 

21-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Silvia Ramos, Claudia Delgado, Cristina Veiga 

Destinatários: 

AA1/ 2; AA3; AA4; 

Descrição: 

As crianças vão participar numa sessão de sensibilização para o respeito pelos animais promovida 

pela JFA. 

Objectivos: 

- Sensibilizar para o respeito pelos animais. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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O teatro vem à escola 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

22-06-2022 

Data Término 

22-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Atores 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Apresentação com fantoches de uma história com mistura de personagens e ações de vários contos. 

Objectivos: 

- Desenvolver o gosto pela representação.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: ana dias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Projeto Crescer com Arte - receber alunos da Educação Inclusiva da EB Bairro do Restelo para dar a 

conhecer o CAA e a UAE da EB dos Moinhos e desenvolver atividades ligadas ao projeto Sabores 

dos Moinhos. 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

22-06-2022 

Data Término 

22-06-2022 

Proponentes:  

UEE 

Expressões 

910 - Educação Especial 

Dinamizadores: 

Cíntia Chong, Cristina Brito, Eulália Vilariça, João 

Galvão e Fernanda Fernandes 

Destinatários: 

UEE; Alunos com NEE; Alunos com medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

No âmbito do projeto Crescer com Arte, pretendemos receber na EB Moinhos do Restelo, os alunos 

da Educação Inclusiva da EB Bairro do Restelo, no dia 22 de junho (4ªfeira) para dar a conhecer aos 

alunos o CAA e a UAE da EB Moinhos do Restelo e desenvolver atividades ligadas ao projeto Sabores 

dos Moinhos, onde irão confeccionar uma receita com os alunos da UAE. 

Objectivos: 

- Desenvolver atividades ligadas ao Projeto Crescer com Arte 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 11 

 - Gerir o conhecimento, a informação e recursos tecnológicos. 

META 12 

 - Gerir os recursos materiais. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

Proponente: cintiachong cintiachong 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 1277 de 1323 

 

Reunião de grupo 

Escola: 

Escola Secundária do Restelo 

Tipologia: Reunião de Coordenação 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

22-06-2022 

Data Término 

22-06-2022 

Proponentes:  

Matemática e Ciências Experimentais 

500 - Matemática 

Dinamizadores: 

Rosa Major 

Destinatários: 

Professores; 

Descrição: 

Cumprimento das planificações 

 Apreciação da proposta de atribuição de mais um tempo letivo ao oitavo e nono ano de  

 escolaridade 

 Outros Assuntos 

Objectivos: 

- Harmonização de procedimentos 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

Recursos informáticos 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Proponente: Rosa Maria Major 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Teatro Cativar - "O reino de pernas p´ró ar" 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

23-06-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Grupo de atores do teatro "Cativar" e professora 

titular Rita Ubaldo 

Destinatários: 

MR1A; UEE; 

Descrição: 

Os alunos assistirão a uma peça de teatro "No reino de pernas p´ró ar" do grupo de teatro Cativar, no 

´período da manhã. 

Objectivos: 

- Promover e sensibilizar os alunos para atividades culturais.  

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 



Página 1280 de 1323 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: rita ubaldo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 44.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 32.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Teatro Cativar - "O Reino de pernas para o ar" 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

23-06-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

grupo de atores do teatro "Cativar" e professora 

titular de turma Dina Nunes 

Destinatários: 

MR1B; UEE; 

Descrição: 

os alunos assistirão a uma peça teatro intitulada " O Reino de pernas para o ar", por um grupo de 

atores do teatro "Cativar", no período da manhã. 

Objectivos: 

- Promover e sensibilizar os alunos para atividades culturais. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 10 

 - Gerir os recursos financeiros 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 

META 4 

 - Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades e os 

recursos disponíveis. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: dina tavares 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 28.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 52.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Companhia de teatro "Cativar" - Teatro para a infância - O reino de pernas pró ar" 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

23-06-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Professora Titular Rita Ubaldo e atores da 

companhia 

Destinatários: 

MR1A; UEE; 

Descrição: 

Os alunos assistirão a uma peça de teatro que se desenrola co a ajuda das crianças, através de jogos, 

cantigas e dramatizações. De uma forma lúdica, pretende-se que as crianças interiorizem o valor da 

amizade e a importância do trabalho colaborativo. 

Objectivos: 

- promover o gosto pela cultura através do teatro. estimular a expressão dramática. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 1 

 - Dar uma orientação à instituição educativa, desenvolvendo a visão, missão e valores do 

agrupamento. 

META 7 

 -Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos e individuais e 

organizacionais. 

META 8 

 -Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 

Proponente: rita ubaldo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 72.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita a GNR 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

23-06-2022 

Data Término 

23-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras; GNR 

Destinatários: 

JIB2; 

Descrição: 

Realização de breves passeios a cavalo, seguindo-se uma visita às cavalariças, picadeiro e oficina 

siderotécnica. 

Objectivos: 

- Conhecer e contatar com os cavalos 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Maria José Filhó 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita a GNR 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

23-06-2022 

Data Término 

23-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras; GNR 

Destinatários: 

JIB1; 

Descrição: 

Realização de breves passeios a cavalo, seguindo-se uma visita às cavalariças, picadeiro e oficina 

siderotécnica. 

Objectivos: 

- Conhecer através do contacto as caracteristicas dos cavalos, proporcionar à criança novas 

experiencias 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Paula Tanqueiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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FESTA DE FINAL DE ANO LETIVO 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

23-06-2022 

Data Término 

23-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Todos 

Destinatários: 

JI1AA; AA1/ 2; AA3; AA4; 

Descrição: 

Docentes e alunos da escola irão realizar a festa de final de ano letivo pata toda a comunidade 

escolar, convidados do Agrupamento e JFA. 

Objectivos: 

- Promover a socialização e abertura da escola à comunidade educativa valorizando o trabalho que 

foi realizado ao longo do ano. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita à Quinta Pedagógica 

Escola: 

EB Prof Manuel Sérgio 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

24-06-2022 

Data Término 

24-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Mónica Correia 

Destinatários: 

JI1AA; 

Descrição: 

As crianças vão visitar a Quinta Pedagógica e participar numa atividade "Ciclo do Pão". 

Objectivos: 

- Promover o gosto pela Natureza. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Graciete Veloso 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Igreja do Mosteiro dos Jerónimos 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

24-06-2022 

Data Término 

24-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Encarregado de Educação e Educadora 

Destinatários: 

JIB4; 

Descrição: 

Realização de um puzzle gigante com a participação de todas as crianças. Visita guiada, realizada por 

um Encarregado de Educação, à Igreja do Mosteiro dos Jerónimos. 

Objectivos: 

- Conhecer a Igreja do Mosteiro dos Jerónimos. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: Ana Figueiredo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Parque da Quinta de Santo António-   JI 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Aprovada (6-06-2022) 

Data Início 

24-06-2022 

Data Término 

24-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Educadora Ana Lopes e Ana Rêgo 

Destinatários: 

JICAS2; Coordenadores de Escola ; Titulares de 

Turma do Ensino Pré-Escolar; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Atividade de visita ao Parque da Quinta de Santo António - Restelo. 

  

 As crianças brincam livremente no parque usufruindo de todos os equipamentos infantis. 

Objectivos: 

- Proporcionar o convívio e a interação social e o contacto com a natureza envolvente 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 19 

 - Melhorar os resultados internos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Pequeno concerto de música 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Atividade Cultural 

 

Estado: Aprovada (20-07-2022) 

Data Início 

28-06-2022 

Data Término 

28-06-2022 

Proponentes:  

Encarregados de Educação 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Ana Dias e Pais de aluno 

Destinatários: 

Enc. Educação; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Os pais de uma criança vão tocar com recurso a instrumentos musicais várias canções trabalhadas ao 

longo do ano na sala. 

Objectivos: 

- Desenvolver o gosto pela música. Experimentar novos instrumentos musicais. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 
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Proponente: ana dias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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PASSEIO DE FINAL DE ANO / VISITA À QUINTA DA GRANJA-LOURES 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

28-06-2022 

Data Término 

28-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Isilda Guerreiro e assistente 

operacional 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

Passeio de final de ano à Quinta da Granja em Loures .( até àS 15h) 

Objectivos: 

- Promover  a interação e o convívio em contextos diferenciados / quinta ,campo 

 

Observações: 

Para a concretização desta atividade  é necessário o aluguer de um transporte para fazer a 

deslocação das crianças. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 23.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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PASSEIO DE FINAL DE ANO / VISITA À QUINTA DA GRANJA-LOURES 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

28-06-2022 

Data Término 

28-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Sílvia Fernandes e assistente 

operacional 

Destinatários: 

JIBR2; 

Descrição: 

PASSEIO DE FINAL DE ANO / VISITA À QUINTA DA GRANJA-LOURES 

Objectivos: 

- Promover a interação e o convívio em contextos diferenciados / quinta ,campo 

 

Observações: 

Para a deslocação das crianças , houve necessidade de se alugar um transporte, de uma firma 

particular. 

 Nesse dia a hora de almoço, na escola tem de ser mais tarde 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: silvia ferrnandes 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 23.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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PASSEIO DE FINAL DE ANO / VISITA À QUINTA DA GRANJA-LOURES 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

28-06-2022 

Data Término 

28-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela e assistente 

operacional 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

PASSEIO DE FINAL DE ANO / VISITA À QUINTA DA GRANJA-LOURES 

Objectivos: 

- Promover a interação e o convívio em contextos diferenciados / quinta ,campo 

 

Observações: 

Para a concretização desta atividade  é necessário o aluguer de um transporte para fazer a 

deslocação das crianças. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 0.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 23.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Convívio de Final de Ano 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

28-06-2022 

Data Término 

28-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras: Ana Dias, Rosário Frade, Patrícia 

Marques e Bárbara Crespo 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Apresentação de canções pelas quatro salas do jardim de infância. Canção dos finalistas apresentada 

por estas crianças. Entrega de diplomas aos finalistas. 

Objectivos: 

- Promover o convívio entre salas do jardim de infância.  Valorizar o gesto simbólico da entrega de 

diplomas 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 2 

 - Motivar e apoiar as pessoas. 
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Proponente: ana dias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 1307 de 1323 

 

QUINTA DA GRANJA/Passeio de final de ano 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

28-06-2022 

Data Término 

28-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Isilda Guerreiro e Assistente 

Operacional Teresa Ribeiro 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

Visita à Quinta da Granja no concelho de Loures.; 

  

 Almoço piquenique; 

Objectivos: 

- Realizar um passeio para assinalar o encerramento do ano letivo 

 

Observações: 

Para a realização desta atividade foi necessário alugar um autocarro 

  

 O custo deste passeio é de vinte e três euros por criança. 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos:  

 - Receitas próprias da atividade: 23.00 eur. 

 - Financiamento da escola: 0.00 eur. 

 - Financiamento de outras instituições: 0.00 eur. 

 - Financiamento de encarregados de educação: 0.00 eur. 

  

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Atividades de Encerramento do Ano Letivo 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 30-06-

2022) 

Data Início 

30-06-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes e Assistentes Operacionais 

Destinatários: 

MR1A; MR1B; MR1C; MR2A; MR2B; MR3A; 

MR3B; MR4A; MR4B; 

Descrição: 

Atividades diversas para festejar o final do ano letivo. 

  

        Entregas de Diplomas aos alunos finalistas. 

Objectivos: 

- Promover um bom relacionamento e bem estar entre toda a comunidade escolar. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 

Proponente: Emlia Coelho 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Festa de Final de Ano 

Escola: 

EB Caselas 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Aprovada (10-03-2022) 

Data Início 

30-06-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

AEC 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Dinamizadores: 

Docentes: Ana Isabel Lopes; Anabela Cordeiro; 

Ana Isabel Lopes; Vanda Dias; Maria Santos; Ana 

Rôla; Paula Gonçalves; António Ferraz; Delfim 

Oliveira 

Destinatários: 

JICAS1; JICAS2; CAS1; CAS2; CAS3; CAS4; 

Funcionários; Comunidade Educativa; 

Coordenadores de Escola ; Associação de Pais ; 

Alunos com NEE; Alunos 1ºCiclo; Alunos Pré-

Escolar; Comunidade Escolar; Alunos com 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

Descrição: 

Festa de final de ano letivo realizada no recreio da escola com a participação de todas as turmas da 

escola (entoação de canções/coreografia e dramatizações). 

 A festa é aberta aos pais/encarregados de educação e famílias. 

Objectivos: 

- Promover momentos de partilha e interação social entre todos os membros da comunidade 

educativa 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 17 

 - Promover a integração da instituição na sociedade. 

META 18 

 - Melhorar os resultados externos. 

Proponente: Anabela Cordeiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita a GNR 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Visitas de Estudo 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

30-06-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras; GNR 

Destinatários: 

JIB4; 

Descrição: 

Realização de breves passeios a cavalo, seguindo-se uma visita às cavalariças, picadeiro e oficina 

siderotécnica. 

Objectivos: 

- Promover o contato e conhecer as caraterísticas dos cavalos. Proporcionar à criança novas 

experiências. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: Ana Figueiredo 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 1315 de 1323 

 

FESTA DE FINAL DE ANO 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Aprovada (6-06-2022) 

Data Início 

30-06-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Cristina Capela e Assistente 

Operacional Carla Brito 

Destinatários: 

JIBR3; 

Descrição: 

Festa de Final de ano  

  

  

  

 -Entrega de diplomas às crianças finalistas 

 - Apresentação aos colegas de uma canção e de um poema (crianças finalistas) 

 - Apresentação de uma canção (todos) 

Objectivos: 

- Promover momentos de convívio entre toda a comunidade escolar e as famílias. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 
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Proponente: elsa capela 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Lanche partilhado de encerramento das atividade letivas 

Escola: 

EB Moinhos do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

30-06-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadoras: Ana Dias, Rosário Frade, Patrícia 

Marques e Bárbara Crespo 

Destinatários: 

JIMR1; JIMR2; JIMR3; JIMR4; Alunos Pré-Escolar; 

Descrição: 

Lanche partilhado com as quatro salas do jardim de infância. 

Objectivos: 

- Convívio entre salas do jardim de infância. Marcar o encerramento do ano letivo. 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 16 

 - Promover a satisfação do pessoal docente e não docente. 
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Proponente: ana dias 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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FESTA DO FINAL DO ANO 

Escola: 

EB Bairro do Restelo 

Tipologia: Convívio 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

30-06-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Educadora Isilda Guerreiro e Assistente 

Operacional Teresa Ribeiro 

Destinatários: 

JIBR1; 

Descrição: 

Festa de Final de ano  

  

  

  

 -Entrega de diplomas às crianças finalistas 

 - Apresentação aos colegas de uma canção e de um poema (crianças finalistas) 

 - Apresentação de uma canção (todos) (FEITO) 

Objectivos: 

- Promover o convívio e a articulação com as crianças do 1ºciclo 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 
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Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

Proponente: Isilda Guerreiro 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  
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Visita ao Quartel da GNR 4º Esquadrão 

Escola: 

Jardim de Infância de Belém 

Tipologia: Atividade Formativa 

 

Estado: Avaliada/Concluída (Aprovada a 6-06-

2022) 

Data Início 

30-06-2022 

Data Término 

30-06-2022 

Proponentes:  

Pré-Escolar 

100 - Educação Pré-Escolar 

Dinamizadores: 

Militares do Quartel da GNR 

Destinatários: 

JIB3; 

Descrição: 

Visita ao Quartel da  GNR  para realizar breves passeios a cavalo, seguindo-se uma visita às 

cavalariças, picadeiro e oficina siderotécnica. 

Objectivos: 

- Conhecimento e aproximação à Instituição das Forças de Segurança 

 

Observações: 

 

Recursos não constantes do mapa de requisições: 

 

Articulação com o Projecto Educativo: 

META 14 

 - Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e encarregados de educação. 

META 15 

 - Promover a satisfação dos alunos e encarregados de educação. 

META 9 

 - Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições. 
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Proponente: maria oliveira 

Equipa: 

 

Estimativa de custos: 0.00 eur. 

Custos efetivos: 0.00 eur. 

Fonte de financiamento:  

Nº de participantes:  

 



Página 1323 de 1323 

 



Relatório final de execução do Plano Anual de Atividades 
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Parecer favorável do Conselho Pedagógico em 26 de julho de 2022 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

 

_____________________________________________________ 

(Júlio Dias dos Santos) 

 

 

 

Aprovado em reunião do Conselho Geral de                                 de 2022 

 

O/A Presidente do Conselho Geral 

 

 

____________________________________________________ 

(                                                         ) 
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