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 INTRODUÇÃO 

O Plano Anual de Atividades da Escola Secundária Quinta das Palmeiras – Covilhã é construído pelos 

vários órgãos/estruturas da Escola tendo em consideração a Missão, Visão e Valores preconizados no 

Projeto Educativo em vigor e os objetivos estratégicos definidos pela Escola para o alinhamento com o 

Quadro EQAVET. 

Nesta linha, a Escola pretende pensar-se e agir com a finalidade de: 

• Promover a formação integral dos alunos, enfatizando valores humanos de defesa e salvaguarda 

da vida, da integridade física, psicológica e moral, de promoção do respeito por si e pelos outros e 

de valores de justiça, honestidade, liberdade e verdade. 

• Desenvolver nos alunos atitudes de autoestima, de respeito mútuo e regras de convivência que 

contribuam para a sua educação como cidadãos tolerantes, justos e autónomos, organizados e 

civicamente responsáveis. 

• Assegurar a formação escolar prevista para o terceiro ciclo e secundário tendo em conta os 

interesses e características dos alunos e o seu contexto cultural e social. 

• Defender e promover o trabalho colaborativo no sentido da construção de práticas profissionais 

de qualidade. 

• Promover nos alunos o gosto pela construção autónoma dos seus saberes. 

• Promover a igualdade de oportunidades de sucesso escolar, visando minimizar dificuldades 

específicas de aprendizagem e integração escolar e desigualdades culturais, económicas e sociais. 

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, promovendo hábitos de vida saudáveis. 

• Proporcionar espaços de formação para toda a comunidade escolar. 

• Promover e apoiar a inovação tecnológica enquanto processo de garantir a melhoria das 

aprendizagens. 

• Criar e manter nos alunos o hábito e o prazer da leitura, da aprendizagem e da utilização das 

Bibliotecas ao longo da vida, de modo a atingir níveis mais elevados de literacia. 

• Proporcionar aos alunos informação e ideias fundamentais para poderem ser bem-sucedidos na 

sociedade atual, baseada na informação e conhecimento. 

• Enfatizar valores locais, nacionais e europeus. 

 

A Escola definiu, para o alinhamento com o Quadro EQAVET, os seguintes objetivos estratégicos: 

• Promover o sucesso educativo pleno dos alunos. Aumentando a coordenação e a articulação intra 

e interdepartamental ao nível científico e da consolidação de processos pedagógicos.  

• Promover a interação entre a escola e a comunidade envolvente. 

• Refletir e incorporar metodologias avaliativas no processo de melhoria da qualidade do sucesso 

educativo dos alunos e da Escola. 
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INÍCIO DO ANO LETIVO 

- Elaborar orientações e documentação e dinamizar atividades para o 
lançamento do escolar, no âmbito da situação de pandemia. 

 

Receção aos Professores / setembro 2022 
 
- Integrar os novos professores. 
 
- Promover um bom ambiente na comunidade escolar. 

 

- Receção aos Alunos do 7º ano / Encarregados de Educação 
- Sensibilizar os encarregados de educação para o necessário contacto com a 
Escola. 
 
- Dar a conhecer a Escola aos novos alunos. 
 
 
- Sensibilizar os alunos do 10º ano para os desafios do ensino secundário. 
 
 
- Dar a conhecer o Projeto Educativo e o Plano de Inovação da Escola aos novos 
professores da escola. 
 

 

 

 
- Plano 21|23 Escola+  
 

 
 
- Boas Vindas aos Professores 
 
 
- Reunião de Professores 
- Reunião com os núcleos de estágio de Português/Espanhol, Físico-Química e 
Educação Física. 
 
 
 
- Receção aos alunos e encarregados de educação, feita pelo diretor e restantes 
elementos do Gabinete, diretor de turma, professores da turma e representantes 
da Associação de Pais e Encarregados de Educação. 
 
- Contacto dos novos alunos com a Escola. 
 
- Receção aos alunos de 10º ano feita pelo Diretor. 
 
 
- Apresentação do Projeto Educativo e do Plano de Inovação da Escola aos novos 
professores. 
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- Dar a conhecer, a todos os professores da Escola, o Projeto de Autonomia e 
Flexibilidade Curricular e o Plano de Inovação. 
 
 
- Dar a conhecer, aos pais e encarregados de educação e aos alunos, através 
dos respetivos representantes, da Escola, o Projeto de Autonomia e 
Flexibilidade Curricular e o Plano de Inovação 

 

AO LONGO DO ANO LETIVO 

 
- Planificar atividades a desenvolver ao longo do ano letivo no âmbito dos 
vários projetos da Escola  
 
 
 
 
 
 
- Promover e premiar o bom desempenho escolar.  
 
 
 
 
- Promover a articulação e troca de experiências entre delegados e 
subdelegados de turma. 
 

 
 
- Apresentação, a todos os professores da Escola, do Projeto de Autonomia e 
Flexibilidade Curricular e do Plano de Inovação. 
 
 
- Apresentação, aos representantes dos pais e encarregados de educação e aos 
delegados e subdelegados das turmas, do Projeto de Autonomia e Flexibilidade 
Curricular e do Plano de Inovação. 
 
 
 
 
 
- Projeto Educativo 
- Projeto Curricular de Escola 
- Plano Anual de Atividades 
- Plano de Inovação 
- Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular 
 
 
 
- Colaboração com a Associação de Pais e Encarregados de Educação da ESQP na 
atribuição de prémios aos “Melhores Alunos”. 
 
 
 
- Dinamização dos conselhos de delegados e subdelegados de turma. 
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Promover a partilha  de experiências e saberes  pedagógicos. 
Consolidar e alargar conhecimentos em educação. 
Criar sinergias para estabelecer parceiras internas e rentabilizar recursos. 
 
 
 

 

- Projeto “ P3” (“Partilhar, Partilhar, Partilhar”) 

- Elaboração/reformulação de orientações pedagógicas 
- Reavaliação de documentos estruturantes da Escola. 
- Pesquisa, reflexão, debate e elaboração de programas e projetos. 
- Implementação do projeto MAIA 
 

Escola Secundária Quinta das Palmeiras - Covilhã, setembro de 2022 
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As atividades propostas pelo Grupo 300 (Português) foram planificadas em 

função dos princípios orientadores dos seguintes documentos: Projeto Educativo 

da Escola, Aprendizagens Essenciais, Perfil dos Alunos, Plano 21I23 Escola +. 

 

 
 
 
 
Objetivos: 
 
- Promover o contacto dos alunos com novas realidades 
 
- Desenvolver o espírito crítico perante situações diversificadas 
 
- Implementar o convívio e a solidariedade entre os envolvidos nas atividades 
 
- Enriquecer culturalmente os alunos 
 
- Contribuir para a aceitação de culturas e valores diferentes dos seus 
 
- Desenvolver competências  
 

 
VISITAS DE ESTUDO / REPRESENTAÇÕES TEATRAIS 
 

• Representação de peças teatrais para grandes grupos (em parceria com 

Biblioteca escolar/CRE e de acordo com a oferta variada das diferentes 

companhias de teatro) 

 

• Visita de estudo a Lisboa - Passeios literários (11ºano) 

Visita de estudo ao Palácio de Mafra (12º ano) 

 

 
COMEMORAÇÕES / EVENTOS / EXPOSIÇÕES /PALESTRAS /CONCURSOS 
 

• Palestras a agendar de acordo com os conteúdos programáticos. 

(presenciais ou por videoconferência) 

 

• Participação em exposições: 

- Exposição/mostra de trabalhos e atividades do ano 

- Exposição de trabalhos de Cidadania e Desenvolvimento e do Projeto 

Integrador 

- Comemoração do centenário do nascimento de José Saramago 
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PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS AO LONGO DO ANO 

• Colaboração com a equipa do Centro de Tecnologia em Educação/CPI 

• Contributo na implementação do Plano 21I23 Escola + (leitura orientada 

em sala de aula; Projeto de Leitura; Liga de Leitores; Projeto ”Escola a 

ler”…) 

• Participação em atividades/iniciativas da CooLabora 

• Participação nas atividades do Plano Nacional das Artes 

• Participação nos projetos curriculares de turma (DAC) 

• Colaboração com a equipa da Biblioteca/CRE: 

- Dia Europeu das Línguas (26 de setembro) 

- Mês Internacional das Bibliotecas Escolares (outubro) 

- Dia Mundial do Livro (23 de abril) 

- Semana da Leitura 

- Concurso Nacional de Leitura 

- Olimpíadas da Língua Portuguesa 

- Dia Mundial da Língua Portuguesa (5 de maio) 

- Concurso de leitura em voz alta 

- Concurso de poesia “Faça lá um poema” 

- Miúdos a Votos 

DINAMIZAÇÃO DE PROJETOS AO LONGO DO ANO 
Clube de Leitura 
Concurso de Soletração 
Peddy paper 
Natal – “Amigo secreto” 
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Com as atividades propostas pretende-se: 
 
 
            - Promover o contacto dos alunos com novas realidades nacionais e 

Estrangeiras; 
 

 - Desenvolver o espírito crítico perante situações diversificadas; 
 
 - Tomar conhecimento de tradições anglo americanas; 
 
 - Permitir a utilização das capacidades “ouvir” e “falar”; 
 
 - Consolidar conhecimentos adquiridos nas aulas; 
 
 - Permitir o contacto direto com a Língua Inglesa; 
 
 - Motivar os alunos para a aprendizagem da Língua Inglesa; 
              
           - Tomar consciência do espírito de cidadania europeia. 
 
 

 
COMEMORAÇÕES / EVENTOS  
 
- Dia Europeu das Línguas / 26 de Setembro; 
 
- Hallowe’en 31 de outubro / salas de aula / Escola /BE/CRE; 
 
- Christmas activities / salas de aula / BE/CRE; 
 
- Semana da Leitura /março de 2023; 
 
- Buy Nothing Day / 25 de Novembro de 2022 / salas de aula; 
 
- Earth Day /22 de Abril de 2023 / salas de aula; 
 
- Referência a outras data festivas relativas à cultura inglesa em contexto de sala 
de aula; 
 
- Speakers’ Corner – 2 edições: 3 de Outubro de 2022; 15 de Fevereiro de 2023 / 
Auditório CTE ou CPI;  
 
FORMAÇÃO 
 
- Utilização de dispositivos móveis em contexto de sala de aula. 
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Escola Quinta das Palmeiras, 12 de setembro de 2022                                                                                           A Coordenadora do Grupo Disciplinar: Esmeralda Teixeira 

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver / Data e local 

 
 

 
Com estas atividades pretende-se: 
 

• Motivar os alunos para a aprendizagem da língua francesa 
• Consolidar conhecimentos adquiridos nas aulas 
• Desenvolver atividades de enriquecimento 

 
Objetivos:  

• Tomar consciência da sua identidade pessoal enquanto cidadão europeu 
• Desenvolver o gosto pela língua francesa 
• (Re) Conhecer aspetos civilizacionais e culturais 
• Desenvolver as competências essenciais de comunicação em língua 

francesa 
• Aplicar competências comunicativas 
• Desenvolver competências sociais 

 
 

 
 
 
 
COMEMORAÇÕES / EVENTOS / EXPOSIÇÕES 
 

• Dia Europeu das Línguas – 26 de setembro 
• Exposição “Cartes de Voeux” – dezembro 
• “La chandeleur” – 02 de fevereiro  
• Visita de Estudo a França – de 22 a 29 abril  

 
 
 
PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS AO LONGO DO ANO: 
 

• Dinamização da Plataforma da Escola – disciplina de Francês 
• Plano Nacional das Artes 
• PPDI 
• Colaboração BE/CRE 
• DELF  
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Com estas atividades pretende-se: 
 
As atividades propostas foram planificadas tendo como referência os 
princípios orientadores do Projeto Educativo da Escola em vigor e os 
objetivos de aprendizagem definidos nos Programas Curriculares, 
Aprendizagens Essenciais e Perfil dos alunos à saída da Escolaridade 
Obrigatória, numa procura de convergência com as necessidades e 
interesses de toda a comunidade educativa. 
Pretende-se que toda a atuação encerre uma estreita colaboração e 
concordância com todos os intervenientes no processo educativo, no 
sentido de aumentar a eficácia da ação pedagógica, promovendo 
sempre a interação entre a Escola e a Comunidade. 
 
Objetivos: 
 
 Desenvolver os conhecimentos, competências ou capacidades, que 
devem constituir as Aprendizagens Essenciais do Perfil dos Alunos do 3º 
ciclo e do ensino secundário: 
 A – Linguagens e textos 
B – Informação e Comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 
 Ativar e aprofundar o contacto dos alunos com a cultura dos 

 DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS:  

Data: Atividade: 

 26/09/2022 (Em articulação com os professores do Departamento de 
Línguas e com a BECRE) 
- Exposição no CPI  de citações de escritores europeus , 
recolhidas pelos alunos (do 8º ao 12 º anos) sobre as 
seguintes temáticas: amor; amizade; vida; paz; liberdade 
e ambiente). 

 
 DÍA DE LA HISPANIDAD:  

Data: Atividade: 

 12/10/2022 (Em articulação com a BECRE) 
- Elaboração de duas molduras (uma com as bandeiras 
dos países hispanofalantes e outra com imagens de 
figuras marcantes nestes países) pelos alunos e para que 
estes possam tirar selfies na comemoração deste dia. 
- Jogo de pares: correspondência entre perguntas e 
respostas sobre a língua espanhola e aspectos culturais 
dos países hispanofalantes. 

 
 DÍA DE LOS MUERTOS:  

Data: Atividade: 

 1 e 2 de 
novembro de 
2022 

(Em articulação com a BECRE) 
Concurso  «Las mejores calaveritas». 
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países de língua espanhola. 
 Motivar os alunos para a aprendizagem da língua espanhola e 
consciencializá-los de que esta é uma das mais faladas do mundo. 
 Desenvolver atividades lúdicas e de cariz informativo de motivação à 
aprendizagem da língua espanhola. 
 Construir a sua “identidade” cultural, pessoal e social, interiorizando 
valores culturais, refletindo sobre o contraste entre a cultura portuguesa 
e as culturas dos países de língua espanhola e desenvolvendo o seu 
espírito crítico. 
 Desenvolver a criatividade, a tolerância, a autoestima e as boas 
relações interpessoais entre os alunos. 
 Dar a conhecer costumes e tradições dos países de língua espanhola. 
 Fomentar o desenvolvimento de competências linguísticas e 
comunicativas, no âmbito da aprendizagem da língua espanhola; 
 Desenvolver o espírito crítico, de solidariedade e de tolerância;  
 Enriquecer-se cultural e pessoalmente; 
 Apreciar e descrever obras de arte; 
 Pôr à prova os conhecimentos adquiridos, de forma a desenvolver a 
sua autoestima e a capacidade de resiliência;  

 Sensibilizar os alunos sobre o valor social do património cultural 

europeu; 

 Fomentar o desenvolvimento de competências linguísticas e 

comunicativas, no âmbito da aprendizagem da língua espanhola; 

 Conviver com estudantes estrangeiros; 

 Desenvolver o espírito crítico e de tolerância;  

 Enriquecer-se cultural e pessoalmente.  

 TRADICIONES NAVIDEÑAS: 
 

Data: Atividade: 

 dezembro 
de 2022 

 Preparação e entoação de villancicos na 
escola.  

 
 DÍA DE REYES: 
 

Data: Atividade: 

 6/1/2023  Exibição de uma “Minicabalgata de Reyes” 
no âmbito de algumas turmas (7º e 8º anos) de 
espanhol.  

 
 
 DÍA DE SAN VALENTÍN  

Data: Atividade: 

 14/2/ 2023 Em articulação com a BECRE 
 CONCURSO  “Abanicos Enamorados” 

 
 Participação nas atividades da Semana da Leitura  

Data: Atividade: 

 A  
definir 

Em articulação com a BECRE 
 Peddypaper (trabalho conjunto dos núcleos de estágio de Português/ 
Espanhol, Educação Física e Físico-Química). 
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 DÍA DEL LIBRO/ CERVANTES/ SAN JORDI  

Data: Atividade: 

 24 de abril de 
2023 

Em articulação com a BECRE 
 Celebração do  Día del Libro/ Cervantes/ San Jordi  
(Os alunos das 3 turmas de Secundário de espanhol 
escolherão 3 turmas do Ensino Básico para explicarem a 
lenda/ tradição catalã de San Jordi). 

Ao longo do ano letivo 
 Participação/ colaboração nas atividades do projeto «Erasmus+: Biomaps, 
Cartoteca Biográfica de Autores Europeos», em que estão envolvidas a nossa escola, 
uma escola espanhola, uma escola húngara e várias instituições do Ensino Superior de 
cada uma destas nacionalidades. 

 Colaboração nas atividades desenvolvidas pela BE/CRE. 

 
 Covilhã, 13 de setembro de 2022 

A Coordenadora do Grupo Disciplinar de Espanhol 
Verónica Cruz 



Projeto Educativo 
Plano Anual de Atividades 

Ano Letivo 2022-2023 

ORGANIZAÇÃO / DINAMIZAÇÃO: GRUPO DE HISTÓRIA - 400 

ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DAS PALMEIRAS, COVILHÃ / CÓDIGO 404676 / © DIREITOS RESERVADOS E USO CONDICIONADO NA ESQP 

PÁGINA 1 

 

 

 

As atividades propostas foram planificadas tendo como referência os princípios orientadores do Projeto Educativo da Escola e os objetivos definidos nos Documentos 
Orientadores e nas Aprendizagens Essenciais da disciplina e no Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, numa procura de convergência com as necessidades 
e interesses de toda a comunidade educativa. 

 

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 
 

 
Com estas atividades pretende-se: 

 
 

 Contribuir para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais da disciplina 

de História em articulação com as competências previstas no perfil do aluno. 
 

 Ir ao encontro dos objetivos definidos pelo projeto educativo e das 

necessidades e interesses da comunidade educativa. 
 

 Trabalhar em colaboração e sintonia com todos os intervenientes da 

comunidade educativa, no sentido de aproveitar recursos e juntar esforços para 

atingir objetivos comuns. 

 

VISITAS DE ESTUDO 

 Visita de estudo ao Museu dos Lanifícios, Covilhã, Polo 1 e polo 2, destinada aos 

alunos do 8º ano, 10ºM, 11ºE e 11ºM. – 1º semestre (novembro) 

 Visita de estudo ao Núcleo da Real Fábrica Mendes Veiga, Covilhã, destinada aos 

alunos de 11º ano, Humanidades e Multimédia – 2º semestre. 

 Visita de estudo sobre o tema “À procura da arte, na cidade da Covilhã, destinada 

aos alunos do 10º ano do Curso Profissional de Multimédia. 

 Visita de estudo a Mérida, em articulação com a disciplina de Espanhol, destinada a 

alunos de 10º ano do Curso de Línguas e Humanidades, 10º ano de Multimédia e 7º anos 

– 2º semestre. 

 Visita de estudo, Porto, World Discovery, ou rota dos Museus de Belmonte, 

destinada aos alunos de 8º ano e 10º ano de Multimédia – fevereiro. 

 Visita de estudo a Aveiro, “Lugar dos afetos e Museu da Vista Alegre ou Museu de 

Aveiro, destinada aos alunos do 10º M – maio. 

 Visita de estudo a Vilar Formoso ao Museu Fronteira da Paz e a Almeida, destinada 

aos alunos de 9º ano E 10º M – novembro. 

 Visita de estude ao Museu do Aljube, “Resistência e Liberdade”, em articulação com 

a disciplina de Português, destinada aos alunos do 12ºE e 9ºanos – março. 

 Covilhã, “Rota da Arte Nova e Rota da Arte Urbana”, destinada aos alunos do 11ºM e 

10º M. 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 
 

 
Objetivos: 

 

 Manifestar curiosidade e desejo de saber. 

 Participar de forma construtiva em projetos da escola. 

 Respeitar e valorizar o património cultural e natural. 
 

 Interessar-se pela formação da consciência europeia, valorizando a identidade 

cultural da região e do país. 
 

 Evidenciar sensibilidade estética. 
 

 Desenvolver o espírito de cidadania. 

 Desenvolver o espírito crítico. 
 

 Desenvolver o interesse pelo património natural, cultural e histórico da região. 

 Consolidar conhecimentos adquiridos nas aulas. 

 Desenvolver regras de convivência, sentido de responsabilidade, respeito. 

 Visita de estudo a Lisboa – Museu QAKE – Terramoto de 1755 / Baixa Pombalina 

/destinada aos alunos do 11ºE e 8ºC – janeiro de 2023. 

 Visitas de estudo à Futurália, e ao Museu Fronteira da Paz, Vilar Formoso, 

destinadas aos alunos de 12ºanos de VEC – 2º semestre. 
 

PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS AO LONGO DO ANO: 

 Palestra com a Dra. Elisa Pinheiro, presencial ou em videoconferência, sobre os temas 

“As medidas de promoção das manufaturas têxteis na Covilhã pelo Conde da 

Ericeira e pelo Marquês de Pomba” el “A indústria de lanifícios na Covilhã, durante o 

período da Regeneração” destinada aos alunos do 11º ano, do Curso de Línguas e 

Humanidades. 

 Comemorações no âmbito do 2º centenário da 1ª Constituição Portuguesa: 

 Conferência com o Professor Nunes Avelãs, da Universidade de Coimbra, sobre 

os 200 anos da 1ª Constituição Portuguesa, para os alunos do 12º E do Curso de 

Línguas e Humanidades e uma turma de 9º ano. 

 Exposição virtual ou presencial (no CTE), sobre o segundo centenário da 1ª 

Constituição Portuguesa. 

 Comemorações no âmbito do 49º aniversário do 25 de abril: 

 Palestra sobre a Questão Colonial, destinada aos alunos de 12º ano de Línguas e 

Humanidades e 9ºs anos. 

 Palestra sobre o 25 de abril, por um antigo capitão de abril, destinada aos alunos 

de 12º ano de Línguas e Humanidades e 9ºs anos. 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 
  

 

 Desenvolvimento do Projeto “Atlas histórico-geográfico digital” – 7º ano – DAC, 

História, Geografia e TIC. 

 Desenvolvimento do Projeto “Interculturalidades” – 8º ano – DAC, Cidadania e 

Desenvolvimento, História, Geografia: 

 Participação nas atividades no âmbito do Projeto Integrador. 

 Participação nas atividades no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento. 

 Participação na equipa de produção de materiais para a plataforma. 

 Participação no Plano Nacional das Artes, em articulação com o Projeto Integrador: 

 Exposição e Concurso de fotografia “Os recantos do nosso concelho” 
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                                                                                                           PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO GRUPO DE GEOGRAFIA 

 
 

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 
 
 
- Motivação e consolidação dos conhecimentos adquiridos nas 
aulas de Geografia, Cidadania, Projeto Integrador, Área de 
Integração, e das disciplinas técnicas dos Cursos Profissionais 
da área do Turismo. 
 
- Aquisição de novos conhecimentos extra-aula. 
 
- Motivação para a elaboração de trabalhos práticos nas 
disciplinas acima referidas. 
 
- Motivação para o trabalho de investigação sobre os vários 
assuntos lecionados nas disciplinas mencionadas. 
 
 - Desenvolvimento de relações interpessoais.  
 
- Fomentar o respeito pela natureza, pelas pessoas, pelos bens 
públicos e privados.  

 
PALESTRAS/CONFERÊNCIAS/VISITAS/OUTRAS ATIVIDADES: 
 
- Inscrição da escola nos Concursos Escolares 2022-2023 | 
Estrela Geopark Mundial da UNESCO: Concurso Fotográfico "Os 
Geossítios do Estrela Geopark e Concurso Escolar "Ilustra o 
Geossítio"; 
-  Inscrição da turma do 11º ano do Curso Profissional Técnico de 
Receção Hoteleira (disciplina de Empreendedorismo e Negócio), 
no programa A EMPRESA, da Junior Achievement. Considerado 
uma best practice pela Comissão Europeia, o programa desafia 
alunos do ensino secundário a criar e a gerir uma mini-empresa, 
ao longo de um ano letivo e em contexto sala de aula; 
- Participação, no dia 06 de outubro, com o 11º ano do Curso 
Profissional Técnico de Receção Hoteleira (disciplina de 
Empreendedorismo e Negócio), na formação "Poupar e Investir? 
Sempre com rede", organizada pela DECO JOVEM, no âmbito da 
Semana do Jovem Investidor 2022; 
- Comemoração, no dia 08 de novembro, da "Queda do Muro de 
Berlim" com a projeção do filme “Goodbye, Lenin!”, de Wolfgang 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 
 

 
 
 
 
 

Becker, seguido de debate, no âmbito da disciplina de Geografia 
C (12º ano); 
- Sessão de sensibilização/esclarecimento sobre: "Métodos 
Contracetivos e Infeções Sexualmente Transmissíveis", com a 
colaboração da Equipa da Saúde Escolar (no âmbito do tema 
"Sexualidade" - articulação entre as disciplinas de Geografia e 
Cidadania e Desenvolvimento de 8º ano); 
-  Participação das turmas do 9º ano nos questionários online do 
Guia de Exploração Pedagógica: Telemóveis: Uso ou Abuso?, em 
parceria coma Beira Serra (no âmbito do tema "Comportamentos 
Aditivos e Dependências" - Cidadania e Desenvolvimento);  
- Participação no programa "Economia para o sucesso", da JA 
Portugal (no âmbito do tema "Literacia Financeira/Educação Para 
o Consumo" - Cidadania e Desenvolvimento - 9º Ano);  
- Realização de 3 sessões de trabalho com o Geopark, relativas às 
"Alterações Climáticas", (no âmbito do domínio 
"Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental" - DAC 
entre as disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento, Ciências 
Naturais e Geografia); 
-  Sessão trabalho: "Os Jovens e a Empregabilidade", em parceria 
com a EAPN (no âmbito do tema "Mundo do Trabalho"- Cidadania 
e Desenvolvimento); 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

- Dinamização do projeto “Escola eletrão” no âmbito da 
disciplina de Geografia, Cidadania e PI; 
- Participação nos Campeonatos Escolares SuperTmatick, 
dinamizados pela Eudactica, com alunos do 3º ciclo, ao longo do 
ano letivo; 
- Comemoração do Dia da Europa (09 de maio) com atividades 
diversas em parceria com a RBE; 
- Comemoração do Dia do Geógrafo (29 de maio) com a projeção 
e exploração de um vídeo alusivo ao tema nas turmas de 
Geografia; 
- Organização de uma palestra, em data a definir, direcionada 
para os alunos de 11º e 12º anos de Geografia A e C, onde serão 
abordados temas da atualidade relacionados com a Geopolítica 
Internacional. Serão convidados como oradores docentes do 
Curso de Relações Internacionais da UBI; 
- Organização no CPI de uma exposição direcionada para a 
temática do consumo sustentável, em data a definir; 
- Pinturas em LP, com frases alusivas a vários temas, direcionadas 
aos alunos, no âmbito da Geografia, a expor na sala de Geografia; 
- Visita e participação em atividades dinamizadas no Parque do 
Convento (Fundão) - 11º H – disciplina de Empreendedorismo; 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

- Visita de Estudo ao Centro Ciência Viva de Constância, às Grutas 
de Mira de Aire e ao Monumento Natural das Pegadas dos 
Dinossáurios, no dia 04 de novembro, para os alunos do 7º ano. 
(Organização conjunta com os grupos de Ciências Naturais e de 
Geografia); 
- Visita de estudo a várias freguesias do concelho da Covilhã no 
âmbito do PI e da disciplina de Geografia em data a definir. 

 
 
 

Nota: Este Plano Anual de Atividades é dinâmico, sendo previsível a sua alteração e/ou o seu complemento ao longo do ano letivo. 
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Situação de partida | Razão da atividade | Competências |Objetivos  Atividades a desenvolver | Data | Local 

Com estas atividades pretende-se: 
Este Plano Anual de Atividades tem como preocupação central a melhoria da qualidade do ensino e das 
aprendizagens na Escola Secundária Quinta das Palmeiras(ESQP). Pretende contribuir para que a ESQP seja 
reconhecida como uma escola pública de qualidade e de prestígio. 
Esta proposta assenta na concepção de que o Plano de Atividades deve ser um instrumento de trabalho e orientação 
que se pretende coerente com generalidade das vertentes de intervenção na escola. 

 
Competências das Aprendizagens Essenciais (AE) e do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
(PA): 
As AE definidas para as diferentes disciplinas dão um contributo para o desenvolvimento de competências 
preconizadas no PA, desde “Linguagem e Textos, “Informação e Comunicação”, “Raciocínio e resolução de 
problemas”, “Pensamento crítico e pensamento criativo”, “Saber científico, técnico e tecnológico” ao 
“Relacionamento interpessoal”, “Desenvolvimento pessoal e autonomia”, “Bem-estar, saúde e ambiente”. 
Na análise metódica de textos e outros recursos, no trabalho oral, nas produções escritas, em trabalho colaborativo 
ou individual, as ações estratégicas de ensino devem ser orientadas para que os alunos desenvolvam competências 
de problematização, conceptualização, argumentação e comunicação. 
 
Objetivos: 
Desenvolver atitudes: 
- de sentido crítico; 
- de curiosidade e rigor intelectual; 
- de tolerância; 
- em defesa de convicções pessoais; 
- de responsabilidade 
- de participação cívica; 
Desenvolver a sensibilidade ética, estética, política e social. 
Desenvolver um pensamento autónomo e emancipado que, por integração progressiva e criteriosa dos saberes, 
permita a reflexão pessoal, construtiva e aberta. 

 
- Dia Mundial da Filosofia: 17 de novembro de 2022. 
 
- Sessões /debates sobre: 
a) temas das AE de Filosofia do 10.º ano. Ao longo do ano letivo. 
b) temas das AE de Filosofia do 11.º ano. Ao longo do ano letivo. 
c) temas das AE de Psicologia e Sociologia dos 10º e 11º anos. Ao longo do ano 
letivo. 
d) temas das AE de Área de Integração do 10º ano. Ao longo do ano letivo. 
e) temas das AE de Psicologia B do 12.º ano. Ao longo do ano letivo. 
 
- Ao longo do ano letivo: 

a) Audição/Exploração de Músicas/Poemas; 
b) Jogos Lógicos; 
c) Projeção de filmes; 
d) Participação nas Atividades da Escola. 

 
- Outras atividades em Colaboração com a BE/CRE, Jornal da Escola, 
Programa de Rádio da Escola na RCB, etc. 
 
- Grupo de Teatro. 
- Parlamento dos Jovens – Ensino Secundário. 
- Mindfulness Palmeiras. 
 
Todas as atividades serão realizadas na ESQP (salas de aula e auditórios), com 
exceção da sessão distrital e da sessão nacional do Parlamento dos Jovens. 

 

N.B. – Toda e qualquer planificação anual é um desenho global e uma síntese que antecipa as atividades a desenvolver, constituindo-se como um guia de ação. Como todo o esboço, a planificação não é a realização de atividades, é 
a etapa anterior. Tendo em conta o referido cabe sublinhar que toda a planificação é dinâmica, nunca é algo totalmente acabado, está em permanente avaliação que pode conduzir a revisões e transformações.  

Os Professores de Filosofia 
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Atividade a desenvolver / Data e local Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos 
 

Visita de Estudo ao Centro Ciência Viva de Constância, às Grutas 
de Mira de Aire e ao Monumento Natural das Pegadas dos 
Dinossáurios (Organização conjunta com os grupos de Ciências Naturais 

e de Geografia) 
 
Destinatários: Alunos do 7º ano 

Calendarização: 4 de novembro de 2022 
Dinamizadores: Professores de Físico-Química, de Ciências Naturais e de Geografia 
que lecionam o 7º ano: Cristina Lourenço, Francisco Pinto, Albano Costa, Miguel 

Ribeiro e Liliana Garrido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com esta atividade pretende-se:  
• fomentar o gosto pela ciência, em particular pela Física e pela Química; 

• adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração 
e competição; 

• trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente 
e em rede; 

• estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos; 

• convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, 
utilizando diferentes metodologias e ferramentas para pensarem 
criticamente. 

 

Quem quer ser cientista? 
Concurso para alunos do 9º ano a realizar em cada turma de 9º ano, através da 
resposta em grupo de 3/4 alunas/os a um questionário online (Quizizz ou Kahoot), 
de modo a apurar a equipa que irá representar cada turma na final a realizar na 
semana de 21 a 25 de novembro (Semana da Cultura Científica) no auditório do 
CTE. 
As questões do questionário abordarão os domínios da disciplina de Físico-Química 
de 7º ano (Espaço e Energia), 8º ano (Reações Químicas, Som e Luz) e 9º ano 

(Movimentos e forças). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com esta atividade pretende-se:  
• fomentar o gosto pela ciência, em particular pela Física; 

• adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração 
e competição; 

• estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos; 

• convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, 
utilizando diferentes metodologias e ferramentas para pensarem criticamente; 

• pensar de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica, observando, 
analisando informação, experiências ou ideias, argumentando com recurso a 
critérios implícitos ou explícitos, com vista à tomada de posição fundamentada; 
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Filmes e Ciência 
 
Palestra para alunas/os de 12º ano.  
Através da apresentação de excertos de filmes, convidar as/os alunas/os a 
responder à questão: Facto científico ou ficção científica?; recorrendo ao Nearpod 
será possível ir verificando as respostas dadas e confrontá-las com a escolha 
correta. Desta forma pretende-se criar um dinamismo na palestra semelhante ao 
de um jogo/concurso. 
A palestra irá decorrer no Auditório do CTE na Semana da Cultura Científica (21 a 
25 de novembro). 

 
 
 
 
 

Com esta atividade pretende-se:  
• fomentar o gosto pela ciência, em particular pela Física; 

• adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, 
colaboração e competição; 

• estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos; 

• convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, 
utilizando diferentes metodologias e ferramentas para pensarem 
criticamente; 

• pensar de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, experiências ou ideias, 
argumentando com recurso a critérios implícitos ou explícitos, com vista à 
tomada de posição fundamentada 

 

“Atividades experimentais na Universidade” 
 

Destinatários: alunos do 10 º A/ 10º B 
Calendarização: outubro/novembro de 2022 
Dinamizadores: Prof responsável – Conceição Alves - Atividade do núcleo 
de Estágio de Físico-Química 
 

Com esta atividade pretende-se: 

 
• Fomentar o gosto pela Ciência - Química e Biologia e proporcionar 

aproximação entre a Escola e a Universidade 
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Semana da Cultura Científica 
 
Palestras no âmbito da Química  e Física 
 

Destinatários: alunos de 10º e/ou 11º /12º anos 
Calendarização: Semana de 21 a 25 de novembro de 2022 
Dinamizadores:    Prof responsável – Conceição Alves - Atividade do núcleo 
de Estágio de Físico-Química  
 

 
 
 
Com esta atividade pretende-se: 

• Estimular o interesse dos alunos pela Física e Química. 

• Aproximar, de modo informal e online, estudantes e profissionais 
ligados às áreas da investigação com o objetivo de potenciar o 
conhecimento, motivação e ambição dos/as estudantes em relação aos 
seus objetivos em torno do percurso académico e de carreira futura. 

• Divulgar o trabalho desenvolvido pelos/as cientistas.  

• Promover a importância de uma relação forte e de confiança entre a 
universidade e a sociedade civil. 

 

Exposição A Magia dos Espelhos 

Em colaboração com outros Departamentos, com a UBI 

 

 
Com esta atividade pretende-se: 

• potenciar aprendizagens significativas ao nível das isometrias do plano, 
nomeadamente nas simetrias de reflexão e rotação  

• trabalhar as capacidades transversais de raciocínio e comunicação 
matemática 

• explorar o “olhar matemático” sobre os objetos, mais consciente da 
geometria, das medidas, das relações envolvidas  

• desenvolver o sentido estético  

• participar numa experiência que permite comunicar, ser criativo, pensar 
criticamente, dar sentido às ideias matemáticas  

• destacar a importância de complementar a aprendizagem com outras 
experiências matemáticas como as que se podem realizar em ambientes 
fora da sala de aula,  sendo  um  exemplo  o  meio  envolvente  onde  as  
escolas  se  inserem  

• promover a interdisciplinaridade  
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Comunicação  -  CPI 
 

Destinatários: todos os alunos da escola/ comunidade educativa 
Calendarização: janeiro/fevereiro de 2023 
Dinamizadores: Prof responsável – Conceição Alves - Atividade do núcleo 
de Estágio de Físico-Química e colaboração do grupo disciplinar 

 
 

Com esta atividade pretende-se: 
A evolução tecnológica teve sempre um enorme interesse por parte de todas as 
nações sendo um dos pilares do grande investimento no qual os governos investem 
quer ao nível das políticas de educação quer ao nível da indústria. Não sendo de 
admirar que normalmente os países mais desenvolvidos são os que mais investem 
nesses setores. 
Com esta atividade pretende-se cativar e despertar nos alunos uma 
consciencialização para a importância da evolução tecnológica e de que forma ela 
contribuiu para o desenvolvimento da ciência e por consequência das sociedades.  

• Demonstrar que o conhecimento não tem limites e que a ciência esta em 
constante evolução. 

• Comparar o antigo com o novo analisando tecnologias. 

• Dar a conhecer as tecnologias e meios de comunicação antigos à comunidade 
educativa. 

• Promover aos alunos interação com a Evolução Tecnológica.  

• Identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação, a partir 
da internet e a sua relação com a vida das pessoas. 

• Valorizar os recursos de comunicação existentes. 

• Fomentar o interesse pela importância do conhecimento científico e 
tecnológico na sociedade atual e uma tomada de decisões fundamentada 
procurando sempre um maior bem-estar social; 

• Criar um ambiente de aprendizagem conducente à realização de um 
projeto interdisciplinar, articulando a ciência e a tecnologia em contextos 
relevantes a nível económico, cultural, histórico e ambiental 
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Masterclass 
"Ser Cientista por um dia ... Com as mãos nas partículas" 
 
Destinatários: alunos de 11º /12º ano 
Calendarização: 2º semestre 
Dinamizadores:   professores do 11º ano e 12º ano de Física   com 
colaboração do núcleo de Estágio de Físico-Química 

Com esta atividade pretende-se: 
• Mostrar aos jovens o tipo de atividades que são desenvolvidas na Física 

Experimental de Partículas e promover os Institutos e Universidades onde se 
realizam as sessões; 

• Motivar os alunos para a disciplina de Física. 

 

UBIexperiências – Química Laboratorial 
 

Destinatários: alunos do 11º ano 
Calendarização: abril de 2023 
Dinamizadores: Prof responsável – Conceição Alves - Atividade do núcleo 
de Estágio de Físico-Química  

• Com esta atividade pretende-se: 
• Fomentar o gosto pela Ciência -Química e proporcionar aproximação 

entre a Escola e a Universidade 
• Realizar uma das atividades laboratoriais de 11º ano 
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Programa Ecovalor, um projeto da RESIESTRELA – Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos S.A 
 
Destinatários: todos os alunos da escola/ comunidade educativa 
Calendarização: até 31 de maio 2023 
Dinamizadores: Maria Conceição Alves e do núcleo de Estágio de Físico-
Química no âmbito de Cidadania e Desenvolvimento 

 

Com esta atividade pretende-se: 
• promover a redução de resíduos urbanos (RU) na origem, através da 

alteração de hábitos de consumo;  
• uma sensibilização ambiental para a Gestão Integrada dos Resíduos política 

de 3R;  
• a instrução e sensibilização ambiental sobre boas práticas face aos RU e para 

a correta utilização dos equipamentos de deposição de RU; 
• Promover um Concurso de recolha de resíduos recicláveis Separa e Ganha, 

que visa aumentar as quantidades de resíduos recicláveis encaminhados para 
reciclagem e sensibilizar e educar a comunidade para a correta utilização dos 
Ecopontos AMARELO E AZUL; 

• Desenvolver pensamento crítico, trabalho colaborativo e resolução de 
problemas; 

• Potenciar situações de aprendizagem em articulação com a comunidade; 
e ajude à tomada de decisão sobre o percurso académico. 

•  

Clube Ciência Viva “Palmeiras Ciência e Ambiente” 
• Ao longo do ano; 

• Atividades práticas e laboratoriais simples que potenciem a curiosidade 
científica, a compreensão do meio envolvente e que se relacionem com os 
diferentes conteúdos programáticos; 

• Saídas de campo / Visitas de estudo; 

• Pequenos workshops / palestras; 

• Celebração de datas temáticas relacionadas com as Ciências; 

• Realização de jogos; 

• Divulgação das atividades desenvolvidas. 

 

Com esta atividade pretende-se:   
•     Dinamizar atividades que possibilitem o desenvolvimento das   

    aprendizagens e promoção do sucesso escolar; 
• Promover a aquisição de uma cultura científica sistemática; 
• Estimular a curiosidade científica; 
• Desenvolver a autonomia; 
• Sensibilizar para a importância das ciências na interpretação dos 

fenómenos do dia-a-dia; 
• Desenvolver atitudes responsáveis face ao ambiente e à sociedade; 
• Fomentar o espírito de equipa e interajuda. 

•  
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Comemoração do Dia Mundial da Bolota 
• 10 Novembro / Ao longo do ano 

• Alunos e professores / Cidadania e Desenvolvimento / Escola do 1º Ciclo 
do Rodrigo / Guardiões da Serra da Estrela / ICNF 
 

 

Com esta atividade pretende-se:   
• Desenvolvimento de atividades experimentais; 

• Desenvolvimento de atividades de campo; 

• Realização de atividades de educação ambiental; 

• Recuperação ambiental da Serra da Estrela; 

• Mobilização da população da cidade, através da ESQP, para um 
conjunto de atividades de recuperação e valorização ambiental; 

• Continuação da colaboração com escolas, entidades municipais e 
movimentos cívicos para a realização de atividades de valorização 
ambiental. 

•  Participação nas Olimpíadas da Biologia Júnior e Sénior 
• Ao longo do ano 

• Alunos e professores 
 

 

Com esta atividade pretende-se:   
• Estimular o interesse dos alunos pela Biologia; 

• Aproximar a Universidade do ensino secundário; 

• Relacionar a Biologia com a realidade económica e social 
(ecologia, biotecnologia, conservação, etc.) promovendo uma 
melhor cidadania; 

• Promover intercâmbio de ideias e de experiências entre os 
estudantes, a nível nacional e internacional. 

•  Participação nas Olimpíadas Portuguesas da Geologia 
• Ao longo do ano 

• Alunos e professores do 11ºano 

 

Com esta atividade pretende-se:   
• Estimular o interesse dos alunos pela Geologia; 

• Captar vocações para as Geociências; 

• Aproximar a Universidade do ensino secundário;  

• Promover intercâmbio de ideias e de experiências entre os estudantes, a 
nível nacional e internacional (International Earth Science Olympiads). 

•  
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Sessões de Suporte Básico de Vida / Saúde Escolar / Proteção 
Civil 
• 2º Semestre 

• Alunos e professores do 9º ano / 10ºano 
 
 

Com esta atividade pretende-se:   
• Compreender o conceito da cadeia de sobrevivência; 

•  Saber reconhecer uma vítima em PCR; 

•  Saber ativar os serviços de emergência médica numa situação de PCR; 

•  Compreender o conceito e os procedimentos para executar manobras de 
suporte básico de vida; 

• Saber como e em que situações se coloca uma vítima em PLS; 

• Identificar as situações de obstrução da via aérea por corpo estranho e 
realizar de forma adequada as manobras de desobstrução. 

•  

•  
DAC / Visita de Estudo às Grutas de Mira Daire / Monumento Natural das 
Pegadas de Dinossáurios / Centro de Ciência Viva de Constância 

• 1º Semestre 

• Alunos do 7ºano e professores de Ciências Naturais / FQ / Geografia 
 

Com esta atividade pretende-se: 
• Participar em atividades que estimulem o raciocínio e a curiosidade dos 

alunos relativamente à formação da paisagem cársica; 

• Observar vestígios de seres vivos que viveram em Eras anteriores à nossa; 

• Consolidar aprendizagens e aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de 
Ciências Naturais; 

• Estimular a capacidade de observação e respeito pela natureza; 

• Observar fenómenos relacionados com a evolução geológica. 
 

DAC / Visita de Estudo à Fábrica – Centro de Ciência Viva de Aveiro 

• 2º Semestre 

• Alunos e professores do 8º ano de Ciências Naturais / FQ 
 

Com esta atividade pretende-se: 
• Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de Ciências Naturais; 

• Desenvolver a autonomia; 

• Estimular a capacidade de observação e respeito pela natureza; 

• Conhecer a diversidade biológica de alguns ecossistemas;  

• Relacionar a biodiversidade e a extinção com o conceito de 
sustentabilidade; 

• Desenvolver o trabalho prático / trabalho de campo em interação com os 
pares, de forma a promover capacidade de observação, argumentação e 
espírito crítico. 
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DAC / Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra / Jardins da Quinta das 
lágrimas 

• 2º Semestre 

• Alunos do 9º ano e professores de Ciências Naturais / Português / História 
 

Com esta atividade pretende-se: 
• Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de Ciências Naturais; 

• Participar em atividades que estimulem o raciocínio e a curiosidade dos 
alunos relativamente ao corpo humano; 

• Explorar e descobrir o funcionamento do corpo humano, com destaque 
para a sua anatomia, funções e aspetos relacionados com a saúde e o bem-
estar; 

• Permitir explorar temáticas no âmbito das Ciências Naturais e da Educação 
para a Saúde. 

 
Visita de Estudo ao Museu e Praias da Lourinhã / Parque dos dinossáurios 

• 2º Semestre 

• Alunos e professores do 10º ano 
 
 

Com esta atividade pretende-se: 
• Participar em atividades que estimulem o raciocínio e a curiosidade dos 

alunos relativamente a questões como o aparecimento e evolução da 
Terra; 

• Observar vestígios de seres vivos que viveram em Eras anteriores à nossa; 

• Consolidar aprendizagens e aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de 
Geologia; 

• Estimular a capacidade de observação e respeito pela natureza; 

• Observar fenómenos relacionados com a evolução geológica. 
 

•  

Visita de Estudo ao Centro de Ciência Viva de Estremoz 

• 2º Semestre 

• Alunos e professores do 11º ano 
 
 

Com esta atividade pretende-se: 
• Participar em atividades que estimulem o raciocínio e a curiosidade dos 

alunos relativamente a questões como o aparecimento e evolução da 
Terra; 

• Observar vestígios de seres vivos de Eras anteriores à nossa; 

• Consolidar aprendizagens e aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de 
Geologia; 

• Estimular a capacidade de observação e respeito pela natureza; 

• Observar fenómenos relacionados com a evolução geológica; 

• Visitar uma pedreira de extração de mármore. 
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Visita de Estudo à Escola Superior Agrária de Castelo Branco 

• 2º Semestre 

• Alunos e professores do 12º ano 

 

Com esta atividade pretende-se: 
• Participar em atividades que estimulem o raciocínio e a curiosidade dos 

alunos relativamente à produção de alimentos e sustentabilidade; 

• Realizar técnicas de propagação in vitro; 

• Observar técnicas de reprodução animal seletiva; 

• Consolidar aprendizagens e aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de 
Biologia; 

• Estimular a capacidade de observação e respeito pela natureza. 

•  
Participação no jornal, site e plataforma da escola 

• Ao longo do ano 

• Alunos e professores 

 

Com esta atividade pretende-se: 
• Divulgar as atividades desenvolvidas pelos alunos; 

• Facilitar a utilização de materiais didáticos através do sistema de elearning. 

•  
Participação nas atividades de divulgação da escola 

• 2º Semestre 

• Alunos e professores 
 

 

Com esta atividade pretende-se: 
• Realizar atividades praticas e/ou lúdicas que fomentem nos alunos o gosto 

pelas Ciências; 

• Divulgar a escola junto da comunidade escolar. 

•  
DAC Ciências Naturais / Geografia / Tecnologias Artísticas / Projeto Integrador / 
Cidadania e Desenvolvimento / Educação Visual 

• 1º Semestre 

• Alunos do 8ºano e professores 
 

 

Com esta atividade pretende-se: 
• Participar em atividades que estimulem o raciocínio e a curiosidade dos 

alunos relativamente a questões como a geoconservação, o 
desenvolvimento sustentável e o turismo; 

• Consolidar aprendizagens e aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de 
Ciências Naturais; 

• Estimular a capacidade de observação e respeito pela natureza. 
 

•  
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DAC Ciências Naturais / Geografia / Geopark da Serra da Estrela 

• 1º Semestre 

• Alunos do 9ºano e professores 
 

 

Com esta atividade pretende-se: 
• Participar em atividades que estimulem o raciocínio e a curiosidade dos 

alunos relativamente a questões como a geoconservação, o 
desenvolvimento sustentável e o turismo; 

• Consolidar aprendizagens e aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de 
Ciências Naturais; 

• Estimular a capacidade de observação e respeito pela natureza. 
 

•  Feira de Minerais, Rochas e Fósseis 

• 2º Semestre 

• Alunos e professores 

 

Com esta atividade pretende-se: 
• Estimular o interesse dos alunos pela Geologia e Paleontologia; 

• Divulgar vários materiais constituintes da crosta terrestre; 

• Observar vestígios de seres vivos que viveram em Eras anteriores à nossa; 

• Consolidar aprendizagens e aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de 
Ciências Naturais / Biologia e Geologia. 

•  
Exposição de trabalhos dos alunos em colaboração com a Biblioteca Escolar / 
Participação em concursos ou comemorações temáticas da Biblioteca Escolar / 
Participação em atividades do CPI / Participação em atividades da Saúde Escolar 
/ Participação em atividades da área de Cidadania e Desenvolvimento no 3º Ciclo 
e Secundário / DAC’s. 

• Ao longo do ano 

• Alunos e professores 
 

 

Com estas atividades pretende-se: 
• Participar em ações de sensibilização; 

• Estimular a participação em projetos; 

• Colaborar com a comunidade escolar e local; 
 

•  
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XLI Olimpíadas Portuguesas de Matemática 

Escola  

1ª eliminatória -  9 de novembro.  
2ª eliminatória –  
Responsáveis – Prof João Cleto, Eugénia – Organização 
 

Com esta atividade pretende-se: 
• Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 

• Desenvolver métodos de trabalho e persistência; 

• Desenvolver o rigor lógico, o espírito crítico, a criatividade e a imaginação; 

• Desenvolver a autoconfiança; 

• Despertar o interesse dos alunos do 7º ano de escolaridade para a participação 
futura nas Olimpíadas Portuguesas de Matemática; 

• Detetar vocações precoces na área do saber matemático; 

• Desenvolver a capacidade de resolver problemas; 

Canguru matemático 2022 

Escola 

Responsáveis – Prof João Cleto, Eugénia – Organização 
 

Com esta atividade pretende-se: 
• Fomentar o gosto pela Matemática; 
• Motivar os alunos através de novas tecnologias; 
• Despertar o interesse pelo estudo da Matemática nos alunos menos 

motivados; 
• Aumentar o interesse pelo estudo da Matemática nos alunos que já se 

revelam motivados; 
• Promover o desenvolvimento de atitudes de autoconfiança, de cooperação, 

de tolerância, de responsabilidade e de sociabilidade; 
• Promover o contacto com diferentes modos de aprender matemática 

através da arte; 
• Promover o contacto com diferentes modos de contactar com a matemática 

a partir de testemunhos da vida profissional; 
• Desenvolver o rigor lógico e o espírito crítico; 
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DJ Mat  

Ao longo do ano letivo – Escola / BE 

Responsáveis – Prof João Cleto  
 
 

Situação de partida 
Os jogos existem praticamente desde o início da civilização humana. O jogo esteve 
sempre ligado à ideia de lúdico, divertido, que dá prazer. Ao longo dos tempos 
foram aparecendo jogos que ao aspeto lúdico juntaram, por exemplo, o raciocínio, 
a estratégia, o cálculo e a resolução de problemas. Ora estas são competências do 
domínio da matemática, daí a sua importância para a aprendizagem desta 
disciplina. 

Com esta atividade pretende-se: 
• Contribuir para melhorar a relação dos alunos com a Matemática; 

• Desenvolver o raciocínio, a estratégia, o cálculo e a resolução de problemas 
de uma forma lúdica; 

• Rentabilizando o material (jogos) existente na escola; 

• Favorecer a integração social (entre os alunos do clube); 

• Levar a uma maior consciencialização da importância do trabalho em 
grupo/equipa; 

• Favorece o desenvolvimento da criatividade, sentido crítico, participação e 
competição “sadia”. 

 
 
Objetivos 
 
- Contribuir para melhorar a relação dos alunos com a Matemática; 
- Desenvolver o raciocínio, a estratégia, o cálculo e a resolução de problemas de 
uma forma lúdica; 
- Rentabilizando o material (jogos) existente na escola; 
- Favorecer a integração social (entre os alunos do clube); 
- Levar a uma maior consciencialização da importância do trabalho em 
grupo/equipa; 
- Favorece o desenvolvimento da criatividade, sentido crítico, participação e 
competição “sadia”. 

•  

Supertmatik 

Responsáveis – Prof João Cleto, Gabriela e Filomena 
 

 

Com esta atividade pretende-se: 
• Contribuir para desenvolver o raciocínio, o cálculo mental, a estratégias de 

resolução de questões numéricas 

• Estimular a aquisição e a consolidação de conhecimentos 

• Fomentar o gosto pela Matemática 
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Concurso Fotografia/Vídeo – Matemática  em todo o lado 

Serão matemático 

Março 

Responsáveis – Prof Ana Luísa Salcedas e Ana Leiria 
Com a colaboração de todos os elementos do grupo 
 

A literatura sugere que fotografar ao ar livre motiva os alunos para a 
aprendizagem/compreensão da matemática.  
Com esta atividade pretende-se: 

• explorar o “olhar matemático” sobre os objetos, mais consciente da 
geometria, das medidas, das relações envolvidas  

• desenvolver o sentido estético  

• participar numa experiência que permite comunicar, ser criativo, pensar 
criticamente, dar sentido às ideias matemáticas  

• destacar a importância de complementar a aprendizagem com outras 
experiências matemáticas como as que se podem realizar em ambientes 
fora da sala de aula,  sendo  um  exemplo  o  meio  envolvente  onde  as  
escolas  se  inserem.  

 
 

Academia STEAM 

UBI – ao longo do ano letivo 

Responsáveis – Ana Luísa Salcedas 
2 alunos do 11º e 7 do 12º  ano  
 

“A academia AJSTEAM é um espaço de trabalho, de discussão , de reflexão, de 
experimentação, de observação, de questionamento e de aprendizagem da 
Ciência, da Tecnologia, da Engenharia, das Artes e da Matemática. 
É uma possibilidade dos alunos terem uma experiência coletiva sobre o que é uma 
universidade e o que é um ambiente universitário. 
É uma oportunidade para os alunos ganharem uma clarificação relativamente ao 
seu caminho futuro, em termos de escolha de áreas de estudo e de cursos.” 

PIPAPER 

Escola - março 

 
Responsáveis - Prof Gabriela, Isabel e Madalena 

 

Com esta atividade pretende-se: 
• Fomentar o gosto pela Matemática; 

• Desenvolver o raciocínio, a estratégia, o cálculo e a resolução de problemas 
de uma forma lúdica; 

• Estimular o espírito colaborativo, procurando uma maior consciencialização 
da importância do trabalho em grupo/equipa; 

• Favorece o desenvolvimento da criatividade, sentido crítico, participação e 
competição “sadia”. 
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Exposição A Magia dos Espelhos 

Em colaboração com outros Departamentos, com a UBI 

Semana da Cultura Científica 

Com esta atividade pretende-se: 
• potenciar aprendizagens significativas ao nível das isometrias do plano, 

nomeadamente nas simetrias de reflexão e rotação  

• trabalhar as capacidades transversais de raciocínio e comunicação 
matemática 

• explorar o “olhar matemático” sobre os objetos, mais consciente da 
geometria, das medidas, das relações envolvidas  

• desenvolver o sentido estético  

• participar numa experiência que permite comunicar, ser criativo, pensar 
criticamente, dar sentido às ideias matemáticas  

• destacar a importância de complementar a aprendizagem com outras 
experiências matemáticas como as que se podem realizar em ambientes 
fora da sala de aula,  sendo  um  exemplo  o  meio  envolvente  onde  as  
escolas  se  inserem  

• promover a interdisciplinaridade  
 

Projeto HELP (Hoje Experimentamos, Lecionamos e Progredimos);  

A atividade decorrerá durante o ano letivo de forma a dar apoio a professores, 

funcionários e alunos, em aplicações informáticas diversas em Workshops, ou 

simplesmente apoio ocasional. 

Com esta atividade pretende-se: 

• Promover troca de experiências; 

• Recorrer às novas tecnologias de informação no ensino-aprendizagem; 

• Disponibilizar informação útil no âmbito da informática e da utilização dos 
computadores na rede. 
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Projeto PESI (Projeto Educação para a Segurança na Internet) 

Ações de sensibilização para o tema, nas aulas de informática, no Dia Europeu da Internet 

Segura (fevereiro) e ao longo da respetiva semana. 

Sessão de esclarecimento para alunos com a colaboração de entidades externas. 

Com esta atividade pretende-se: 
• Alertar para as vantagens e desvantagens do uso da Internet. 

• Identificar os perigos de cariz técnico e comportamental. 

• Incentivar e preparar alunos para a participação em projetos relevantes e 
trabalho autónomo. 

• Dar visibilidade a casos de qualidade e de boas práticas, no uso das Novas 
Tecnologias. 

Plataforma GIRO (Gestão do Inventário dos Recursos Operacionais) 
Manutenção da aplicação e eventualmente melhorá-la, de forma que a sua 

utilização seja generalizada. 

Com esta atividade pretende-se: 
• Dar continuidade ao projeto de forma a recolher ocorrências informáticas 

e efetuar o registo do inventário dos equipamentos informáticos. 

Hora do Código  
Público-alvo: Alunos do Ensino Básico 

Atividade a desenvolver com alunos do 7º e 8º anos na disciplina de TIC, no mês 

de dezembro. 

A Hora do Código é um movimento global que busca mostrar como a programação 

pode estar ao alcance de todos 

Com esta atividade pretende-se: 
 

• aprender os fundamentos básicos da programação de uma forma divertida. 
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Visita de estudo à EST de Castelo Branco 
Público-alvo: Alunos do Curso Profissional Técnico de Multimédia 

No decorrer do 2º semestre, em data ainda por determinar, poderá ser efetuada 
uma visita aos laboratórios e às atividades do INFOTEC da EST de Castelo Branco, 
com alunos do Curso Profissional de Multimédia. 
A visita está dependente da confirmação da realização do evento e convite à nossa 
escola. 

Com esta atividade pretende-se: 
 

• visitar os Laboratórios de Multimédia da Escola Superior de Tecnologia e 
participar nas atividades do evento INFOTEC (Fórum de Informática e 
Novas Tecnologias); 

Visita de estudo a Leiria  

Público-alvo: Alunos do Curso Profissional Técnico de Multimédia do 10º e 11º 

anos. 

MIMO - Museu da Imagem em Movimento e ao Castelo de Leiria com as turmas 

do 10º e 11º anos do Curso Multimédia.  

Data da realização: 12/10/2022. 

Com esta atividade pretende-se: 
 

• visitar o MIMO - Museu da Imagem em Movimento e ao Castelo de Leiria 

Evento Multimédia  

Público-alvo: Alunos da nossa escola e eventualmente de outras escolas. 

A proposta do Grupo é dar continuidade ao evento Multimédia Link, sendo 
desenvolvido no 2º semestre, para apresentar o que melhor se faz no Curso 
Profissional de Multimédia. 

Com esta atividade pretende-se: 
 

• visitar as instalações do CPI, QTV e Rádio. Elaboração de pequenos 
workshops; 
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Visita de estudo à Cofina em Lisboa.  

Público-alvo: Alunos do Curso Profissional Técnico de Multimédia 

No decorrer do 2º semestre, caso exista disponibilidade da Cofina, o Grupo propõe 
realizar uma visita às instalações da Cofina. 

Com esta atividade pretende-se: 
 

• visitar as instalações da Cofina 

Visita de estudo: Lisboa Games Week 

Público-alvo: Curso Profissional de Multimédia. 

No dia 18 de Novembro de 2022 o Grupo propõe a visita ao evento “Lisboa Games 
Week”, situado na Feira Internacional de Lisboa/Parque das Nações - Pavilhões 3 e 
4. 

Com esta atividade pretende-se: 
 

• visitar as exposições do evento e participar nos Workshops de Multimédia. 



 

Projeto Educativo 

Plano Anual de Atividades 

Ano Letivo 2022-2023 

 

 

 

 

 

 ORGANIZAÇÃO / DINAMIZAÇÃO: GRUPO DE EDUCAÇÃO FISICA / NÚCLEO DE ESTÁGIO 

 
Situação de partida / Razão da atividade / Objetivos Atividade a desenvolver / Data e local 

As atividades propostas pelo Grupo 620 (Educação Física) foram planificadas em função 

dos princípios orientadores dos seguintes documentos: Projeto Educativo da Escola, 

Aprendizagens Essenciais, Perfil dos Alunos, Plano 21I23 Escola +. 

 

. DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

Objetivos: 

- Promoção da prática de atividade física adaptada; 

- Promover a inclusão; 

- Incutir nos alunos o respeito pelo ser diferente; 

- Dar a conhecer o desporto e modalidades adaptadas; 

- Proporcionar aos alunos novas experiências desportivas; 

- Promoção do espírito de igualdade de oportunidades; 

- Promover o gosto pela prática desportiva. 

. DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

- Jogo de Basquetebol de Cadeira de Rodas 

Proporcionar aos alunos a oportunidade de experienciarem um jogo de 

basquetebol de cadeira de rodas, mostrar-lhes alguns jogadores e o selecionador 

nacional, de forma a conhecerem um pouco do jogo. 

O objetivo desta atividade visa proporcionar aos alunos sem NEE experiências que 

permitam vivenciar e sensibilizar para as dificuldades que os alunos com NEE 

encontram no seu quotidiano, dado que a perceção das dificuldades que estes 

alunos enfrentam nos faz refletir acerca das nossas. 

  

- Jogo de hóquei adaptado 

 

A atividade baseia-se num jogo reduzido de hóquei. Para isto, o stick será 

substituído pelo “esparguete” (utilizado na natação) e o disco por uma bola de 

esponja, com vista a facilitar a prática.   
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- Consciencializar os jovens para o desporto adaptado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este jogo é uma oportunidade de conhecer o hóquei através da adaptação para os 

alunos com NEE. Com isto é notório, a junção destas duas realidades e promovem 

a inclusão de toda a comunidade estudantil. 

Esta atividade poderá ser desenvolvida com o Projeto ser +, para que a 

comunidade escolar possa existir um maior envolvimento da comunidade escolar. 

Material:  

Pavilhão com tabelas, cadeiras de rodas, bolas de basquetebol, duas mini-balizas, 

cordas, bola de esponja, esparguete (utilizados na natação) e coletes. 

Data prevista: 

05-12-2022 

População alvo: 

Comunidade escolar 
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. DIA INTERNACIONAL DO DESPORTO /DE ATIVO 

. Para celebrar o Dia Internacional do Desporto, a melhor maneira será homenagear os 

diferentes agentes desportivos. Assim sendo, pretende-se dar a conhecer à comunidade 

escolar experiências de pessoas envolvidas nas competições de diferentes modalidades.  

Objetivos: 

- Promover o gosto pela prática desportiva; 

- Fomentar o espírito competitivo saudável; 

- Aumentar a cultura desportiva e conhecimento sobre os jogos das diferentes modalidades;  

- Demonstrar a complexidade de planeamento e gestão de equipas; 

- Incutir valores e fair-play no desporto. 

 

 

 

. DIA INTERNACIONAL DO DESPORTO /DE ATIVO 

Realização de palestras e pequenos momentos de prática e brincadeiras 

envolvendo o convidado e os alunos 

A atividade consiste concretamente em trazer à escola um Jogador profissional de 

Futebol, um Treinador de Futsal e um Árbitro de Basquetebol. A ideia de serem 

pessoas com cargos diferentes é com intuito de mostrar as várias vertentes do jogo 

competitivo e como é que podemos contribuir para o sucesso do mesmo 

desempenhando diferentes funções.  

Os alunos poderão fazer questões e conhecer mais sobre a experiência de cada um 

dos envolvidos.  

Material:  

Pavilhão/Ginásio, quadro branco, projetor, bolas das respetivas modalidades. 

Data prevista: 23-03-2023, durante a manhã em cada 90 minutos de aula um 

intérprete (data passível de alteração) 
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. PAUSAS ATIVAS 

Realizar baterias de exercícios físicos nos intervalos do horário escolar, passando pela sala 

de professores, secretaria e exterior 

Objetivos: 

- Contrariar o sedentarismo da rotina de professores e funcionários;  

- Promover atividade física e momentos de interação e relaxamento;  

- Envolver a comunidade escolar em atividades desportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

PAUSAS ATIVAS 

De forma a colocar os docentes e funcionários a fazerem pequenos 

exercícios/gestos de mobilidade e atividade física, retirando-os daquela que é a sua 

rotina sedentária, onde estão sentados em secretárias, quebrando esse ciclo com 

alguns minutos de práticas leves 

Material:  

Coluna, música, sala de professores, secretaria e exterior. 

Data prevista: 

Durante o ano letivo, uma vez por semana 
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. DESPORTO ATIVO /PENSA DIFERENTE VIVE O DESPORTO 

. É uma ideologia a ser implementada em consonância com o desporto escolar, em que os 

alunos interessados têm acesso a atividades fora do comum e é proporcionado umas horas 

de práticas lúdicas e diferentes, não estando somente associadas a uma modalidade.  

Objetivos: 

- Proporcionar aos alunos novas experiências desportivas; 

- Promover o gosto pela prática desportiva;  

- Oferecer mais opções de atividade física proporcionando conhecimento;  

- Envolver a comunidade estudantil. 

 

 

População alvo: 

Comunidade escolar (especial atenção a professores e funcionários) 

 

 

DESPORTO ATIVO /PENSA DIFERENTE VIVE O DESPORTO 

Desporto Ativo, será uma atividade realizada todas as semanas, ao longo do ano, 

em consonância com o desporto escolar, podendo existir a possibilidade de 

envolver outros projetos (projeto MENA) e atividades vindas fora da escola. 

Exemplo de atividades: Lazer run, Tiro com arco, Escalada, Rapel, Natação, 

Patinagem, Críquete, etc.  

Material:  

Depende da atividade realizada. 

Data prevista: 
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- EXPOSIÇÃO/CPI  DE NÚCLEOS DE ESTÁGIO  “A COMUNICAÇÃO” 

. Com esta atividade pretende-se envolver a tecnologia com as disciplinas envolventes, ou 

seja, alienar a tecnologia ao desporto, à física química, ao espanhol e à língua portuguesa.  

A exposição seria realizada no CPI, podendo assim trazer mais diversidade e 

multidisciplinaridade aos alunos da escola.  

Objetivos: 

- Promover a multidisciplinariedade; 

- Promover a prática desportiva; 

- Incutir hábitos de orientação e modalidades outdoor; 

- Estimular e incentivar o espírito e trabalho de grupo; 

- Trabalhar em conjunto com outros núcleos de estágio. 

1 vez por semana, durante o ano letivo 

População alvo: 

Alunos inscritos no D.A. do 3º ciclo 

 

- EXPOSIÇÃO/CPI DE NÚCLEOS DE ESTÁGIO “ A COMUNICAÇÃO” 

De forma a criar um elo de ligação com outras disciplinas a atividade consistiria 

numa exposição de cada núcleo de estágio, de forma a dar a conhecer à 

comunidade escolar da Quinta das Palmeiras, ideias e estudos que são 

desenvolvidos por estes núcleos e da própria universidade.  

A troca de ideias e conhecimento são fundamentais para o desenvolvimento de 

todo o meio estudantil. Experimentar vários estudos e conhecimentos de cada 

núcleo de estágio. E abrir portas para os alunos da Escola Quinta das Palmeiras que 

queiram ingressar no ensino superior.  

Material:  
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. DINAMIZAÇÃO DE PROJETOS AO LONGO DO ANO 

- Aumentar a atividade física nos alunos da escola; 

- Aumentar a visibilidade do trabalho realizado pelos professores/alunos/funcionários; 

- Promover o desporto. 

 

Data prevista: 

Inicio do 2º semestre 

População alvo: 

Toda a comunidade escolar.  

 

 

 

DINAMIZAÇÃO DE PROJETOS AO LONGO DO ANO 

- Gestão/dinamização da página do Instagram “Pensa diferente vive o desporto”; 

- Comemoração da Semana Europeia do Desporto; 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades a desenvolver 

 

1. Vertente espaço escola & vida   

Ajudar os jovens, na construção da sua autonomia e na 

transição para a vida ativa, proporcionando oportunidades de 

desenvolvimento nas competências essenciais à vida diária, 

formação e autonomia de acordo com as expectativas e as 

exigências sociais, independentemente das capacidades 

intelectuais e motoras, espera-se que atinjam o máximo 

potencial, se tornem pessoas produtivas e cidadãos 

responsáveis. 

Objetivos: 

    - Estabelecer protocolos com instituições e empresas onde 

o jovem possa beneficiar de experiências de formação ou 

estágios.  

    - Providenciar oportunidades de sucesso pessoal e social.  

    - Ajudar o jovem a decidir o que pretende fazer e encontrar 

um lugar de formação adequado.  

    - Desenvolver durante a formação académica e formativa 

do jovem, competências geradoras de autonomia e de 

responsabilidade.              

- Ensinar estes jovens a serem ativos economicamente  

- Conseguir um emprego, mantê-lo e beneficiar de uma vida 

 

1.  Vertente espaço escola & vida   

- Parcerias com empresas/instituições e serviços da comunidade de modo a 

facilitar o processo de transição para a vida pós-escolar dos jovens abrangidos pelo 

DL 54/2018 de 6 de julho.  

- Câmara Municipal da Covilhã (Biblioteca Municipal da Covilhã). 

- EPABI – Escola Profissional de Artes da Beira Interior. 

- Lar e Pré-escolar do Sagrado Coração de Maria – Ferro (Covilhã). 

- Universidade da Beira Interior – Cantinas do Convento de Santo António 

(Covilhã)  

- APPACDM – Covilhã. 

- AFACIDASE – Manteigas 

- Colaboração com os grupos de Cidadania e Desenvolvimento. 

- Colaboração com os grupos do ensino secundário na área de VEC – 

Vivências e Experiências de Cidadania. 

- - MODATEX - Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, 

Confeção e Lanifícios O. 

- Escola Profissional e Agrícola da Quinta da Lageosa. 

- Junta de Freguesias – Junta de Freguesias da Boidobra 

- Centro Comercial Serra Shopping  

- Acompanhamento dos Planos Individuais de Transição (PIT) dos alunos com 

medidas adicionais (alínea c) 
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com qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vertente bem-estar emocional e comunicação 

Intervenção ao nível dos problemas emocionais e da 

- Visita de estudo final de ano, por definir. 

- Visita formativa de docentes e funcionários de educação especial ou outros 

alargada a várias escolas, por definir. 

-Dia Internacional do Cidadão com Deficiência e da Inclusão Social (semana do 3 de 

dezembro): Elaboração de um cartaz de sensibilização (participação no concurso do 

INR). 

- Gabinete de apoio a inclusão (GAI), para a comunidade educativa e geral. 

         - Promover a Inclusão 

         - Sensibilizar para uma escola e sociedade +inclusiva e sustentável, assinalando 

datas importantes, através de projetos e workshops.  

          - Garantir um atendimento personalizado e qualificado, na resolução de 

problemas decorrentes das relações com a família e comunidade educativa.  

           - Efetuar o correto encaminhamento dos alunos/famílias/comunidade 

educativa e comunidade geral na resolução de problemas; 

           - Prestar o apoio necessário ao estabelecimento dos contactos com outros 

organismos, com competência para a resolução das situações apresentadas. 

- Ateliê de Macramé (parceria com a Modatex). 

 

 

2. Vertente bem-estar emocional e comunicação  

- Protocolos de Colaboração ou outros: 

- Equitação Terapêutica – Escola Profissional da Lageosa 

- Natação Adaptada – Piscina Municipal da Covilhã, 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades a desenvolver 

comunicação dos alunos. Na maioria dos casos não são as 

limitações cognitivas, mas sim a ausência de bem-estar que 

cria a indisponibilidade para aprender. As emoções e as 

dificuldades comunicativas caminham lado a lado e 

influenciam significativamente o desempenho escolar 

induzindo insucesso académico, problemas comportamentais 

e desmotivação.  

Objetivos: Adquirir literacia emocional; melhorar a 

capacidade de expressar sentimentos através de diferentes 

formas de comunicação; melhorar competências deficitárias 

inerentes às áreas da linguagem, leitura e escrita, fala e 

fluência, limitando o seu impacto ao nível do bem-estar; 

comunicar de forma eficaz com os outros; desenvolver a 

consciência de ser uma pessoa única; construir relações 

positivas com os os/as outros/as e com o meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

- “Música com Todos” – EPABI,  

- Rota da Lã + – Museu dos Lanifícios - UBI, 

- Kayzer ballet, protocolo com a CMC, 

- Sala Multissensorial (Espaço dos Sentidos - Biblioteca Municipal da 

Covilhã),  

- A leitura como forma de comunicação:  Contar Histórias (Biblioteca 

Municipal da Covilhã), 

- Projeto Psicomotricidade e Dança criativa - Cento de Apoio a Aprendizagem, 

alunos da UAM. Desenvolvimento de atividades psicomotoras de movimento e de 

dança criativa em grupo para promoção da saúde e do bem-estar físico; interação 

entre pares; promoção de competências sociais e pessoais; potenciar as 

capacidades individuais de forma a atingir todas a suas potencialidades. 

- Comemoração do Dia Europeu da Terapia da Fala (6 – 10 março) através da 

campanha “Emprestas-me a tua Voz?”. 

- Comemoração do Dia Mundial da Voz (16 de abril) através da realização de um 

workshop para profissionais da voz “A voz como instrumento de trabalho”.  

- Implementação de Sistemas Aumentativos ou Alternativos de Comunicação para 

alunos com dificuldades em comunicar através da fala. 

- Projeto Promoção de Competências Pessoais, Sociais e Comunitárias: Sessões de 

grupo semanais para alunos do 7º, 8º e 9º ano com as medidas universais d) 

Promoção do comportamento pró-social e e) Intervenção com foco académico e 

comportamental em pequenos grupos e c) apoio psicopedagógico  

- Projeto terapia Assistida por Equinos (Parceria com a Escola Profissional Quinta da 
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Lageosa): Realização de sessões semanais de intervenção de terapia da fala, 

reabilitação psicomotora e educação assistida por equinos. 

- Pensa Diferente, Vive o Desporto 

Prática Desportiva de Artes Marciais: Tai Chi Chuan. 

Este projeto contribui para o alcance dos objetivos propostos no Plano 21/23, 

especificamente no domínio da + Inclusão e Bem Estar e tem em conta as diretrizes 

da OMS para a prática da atividade física. 

Desta forma, considera-se que a prática do Tai Chi Chuan: 

     - Promove “o envolvimento da comunidade educativa; 

     - Na promoção de estilos de vida ativos e saudáveis dos alunos; 

     - Promove a educação, participação, aprendizagem e bem-estar dos alunos e 

contribui para o desenvolvimento de competências socioemocionais em linha com 

o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, promovendo o sucesso 

educativo e o combate ao abandono escolar. 
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Com estas atividades pretende-se: 
 
Objetivos: 
 
Promover o contato, quer entre Diretores de Turma e Encarregados de 
Educação, quer entre Encarregados de Educação, sensibilizando-os para a 
importância de uma ligação permanente e estreita com a Escola; 
 
            "Dar a conhecer a Escola à Família".  
 
 
 
 
 
 
 
 
Divulgação, junto da Comunidade Escolar, das atividades dinamizada pela 
Coordenadoras dos Diretores de Turma e pelos Diretores de Turma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Promover a realização de ações conducentes ao Projeto Educativo da Escola, 
numa perspetiva de envolvimento dos Encarregados de Educação e de abertura à 
Comunidade, nomeadamente: 

 - Preparar as reuniões com Pais e Encarregados de Educação, realizadas pelo 
D.T. e Professores do Conselho de Turma; 
 
        - Promover o contato dos Encarregados de Educação com a Escola e em 
colaboração com o Diretor. 
 
Calendarização: 
         Ao longo do ano letivo 
 
 
Afixar documentação/ partilhar os documentos referente a atividades diversas 
no placard da Sala de Diretores de Turma e/ou Sala de Professores, meio 
eletrónico. 
Elaborar documentos necessários. 
 
Calendarização: 
         Ao longo do ano letivo. 
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Necessidade de atualização permanente dos D.T. ao nível da informação; 
 
Divulgação junto dos D.T. de toda a informação considerada adequada ao 
desenvolvimento das suas competências. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolver valores como a generosidade, o espírito de entreajuda e de 
partilha;    
Desenvolver atitudes de solidariedade, cooperação, de tolerância e de 
responsabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apoiar os diretores de turma nas suas diversas funções; 

 
Atualizar o painel destinado à divulgação de informação na sala de D.T.; 
 
Organizar e atualizar a documentação necessária ao desempenho do cargo de 
D.T. em particular, e de professor em geral; 

 
Promover a rentabilização da sala destinada aos D.T.; 
 
Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes na comunidade 
escolar e educativa, mantendo os D.T. informados da sua existência. 
  
 
Calendarização: 
         Ao longo do ano letivo. 
 
 
Colaborar em campanhas de solidariedade; 
(Em colaboração com BE / Cidadania e Desenvolvimento) 
 
Calendarização:   
                       Ao longo do ano letivo 
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Aumentar a eficácia da ação pedagógica, com vista ao sucesso educativo dos 
alunos.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proporcionar aos alunos o acesso a todo o tipo de informação a nível de opções 
escolares e profissionais, após o 9º ano de escolaridade. 
 
Permitir aos alunos o contato com todo o tipo de informação escolar e 
profissional, bem como com as respetivas instituições, no sentido de facilitar a 
escolha vocacional após o 9º ano de escolaridade. 

Colaborar em diversas atividades propostas pelas várias estruturas pedagógicas 
e administrativas da escola. 
 
Colaboração com: 

-Gabinete do Diretor; 
-Diretores de Turma; 
-Serviços de Psicologia e Orientação; 
-BE/CRE 
-Docente de Educação Especial; 
-Presidente da Associação de Pais e Enc. de Educação; 
-Presidente da Associação de Estudantes; 
-Assistentes Operativos; 
-Pessoal Administrativo; 
-Coordenadoras do P.E.S.;  
-Coordenador dos Projetos Educativos; 
- Coordenadores de Departamentos Curriculares; 
- ... 

na elaboração e aplicação de estratégias diversificadas de natureza pedagógica. 
 
Calendarização:         
                  Ao longo do ano letivo 
 
 
Calendarização: 2ºsemestre 
 Em colaboração com a Responsável pelos Serviços de Psicologia e Orientação e 
BE/CRE. 
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Desenvolver atividades de promoção da educação para a cidadania, educação 
para a saúde e educação sexual, com o objetivo de informar e consciencializar 
cada aluno acerca destas temáticas. 
 
 
Fomentar o espírito de cidadania e valorizar a opinião e a capacidade 
argumentativa dos estudantes nos processos de decisão. 
OPE- inclui está direcionado para a inclusão, configurando-se como um 
instrumento para a promoção da solidariedade e da inclusão.  
As propostas devem centrar-se neste eixo de atuação ao promover o 
envolvimento dos alunos na experiência democrática, nos princípios da 
representação e da construção de projetos para o bem comum. 
O OPE-Inclui faz parte do Plano de Recuperação das Aprendizagens (PRA) e 
consta do eixo Ensinar e Aprender, domínio 1.3 – Recursos Educativos, com 
ações específicas complementadas por roteiros descritivos e por webinars, do 
Plano Escola+21I23  
 
 
O Programa de Mentoria da Escola Secundária Quinta das Palmeiras- da 
Covilhã, seguindo as orientações do Ministério da Educação, tem como 
objetivo o desenvolvimento das aprendizagens, o esclarecimento de dúvidas, a 
preparação para os momentos de avaliação, a integração escolar e a 
implementação de uma diversidade de atividades conducentes à melhoria dos 
resultados escolares dos alunos. Este programa identifica alunos (mentores) 
que se disponibilizam para apoiar os seus pares (mentorandos) num ambiente 
de interajuda, confiança e respeito, através da realização de encontros 
regulares, sob a supervisão dos elementos que compõem a Equipa do 
Programa de Mentoria, que terão o papel de orientadores. 

Equipa Interdisciplinar de Educação para a Saúde e Educação Sexual 
Calendarização: 
Ao longo do ano letivo 
 
 
Orçamento Participativo das Escolas- OPE-Inclui 
Calendarização: início de janeiro a maio 2023, conforme calendarização no 
regulamento   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de Mentoria 
Calendarização: ao longo do ano letivo 
Em colaboração com a professora Bibliotecária (RBE), a Psicóloga e diretores de 
turma 
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Promover a entrega dos certificados aos alunos que se tenham revelado Bons 
Cidadãos ao longo do ano letivo. 

 
Entrega de Prémios de Mérito de Cidadania 
Calendarização: 2ºsemestre  
Em colaboração com o Gabinete do Diretor (realizada ou não em função da 
situação de pandemia) 
 
 
 
 
 

 
As Coordenadoras dos Diretores de Turma do 3º Ciclo e do Ensino Secundário 

 
setembro de 2022 
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PROJETO SER 3X+ 

O PROJETO DOS PROJETOS 

PARA A PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO 
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ESCOLA SECUNDÁRIA/3 QUINTA DAS PALMEIRAS - COVILHÃ 

ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

 

Ao longo dos anos, a promoção do sucesso educativo dos nossos alunos tem sido uma prioridade. A 

implementação de novas práticas pedagógicas sempre foi uma aposta da nossa escola. Assim, indo ao 

encontro das linhas de orientação/atuação, que sempre nos nortearam (nomeadamente o sucesso dos 

alunos, a diminuição do insucesso escolar e do abandono precoce, a qualidade da aprendizagem, o 

desenvolvimento das capacidades transversais ao currículo - de leitura e literacia, de participação cívica e 

democrática, de análise, crítica e interpretação - o desenvolvimento do ensino experimental das ciências, o 

trabalho colaborativo interdepartamental, a criatividade aplicada nas ciências sociais, a difusão de boas 

práticas educativas, a participação ativa dos encarregados de educação, a difusão e fortalecimento do 

interesse pelas artes, o desenvolvimento de projetos e parcerias relevantes) elaborámos um projeto 

ambicioso resultado dos contributos de diversos docentes, grupos disciplinares ou departamentos, que 

propõem atividades e estratégias concretas que nos permitem atingir metas definidas por este 

estabelecimento de ensino no seu Projeto Educativo e Contrato de Autonomia. 

Este projeto envolve três vertentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas vertentes são trabalhadas em projetos no âmbito de várias disciplinas com o objetivo de desenvolver 

competências transversais e promover o sucesso. 
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A Promoção do Sucesso Educativo deve contemplar as várias áreas curriculares, a multidisciplinaridade e a 

interdisciplinaridade.  
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VERTENTE DO PROJETO 

 

1- SER + PESSOA 

A vertente SER + Pessoa tem como objetivos sensibilizar e envolver toda a comunidade escolar em 

atividades de promoção da partilha e do voluntariado, investindo no desenvolvimento da consciência cívica 

de cada um em prol de uma sociedade mais interventiva e solidária. Numa sociedade em constante 

mudança, a escola assume-se, cada vez mais, como um agente fulcral na formação de cidadãos 

participativos, reflexivos e críticos, que exerçam a cidadania de uma forma plena, responsável e construtiva. 

Esta vertente do Projeto pretende também implementar atividades que sensibilizem e desenvolvam 

competências de cidadania, intervenção e defesa do ambiente e atividades promotoras da saúde e estilos 

de vida saudável (bem estar físico e psicológico). 

 

Projetos 

1- Academia de Líderes Ubuntu 

2- Cidadania e Desenvolvimento 

3- Clube de Esqui 

4- Desporto Escolar 

5- Educação Especial:+ Linguagem; Bem-estar &Comunicação; Espaço Escola & Vida; Igualdade de 

Género nos Comportamentos e Práticas na Multideficiência 

6- Parlamento dos Jovens ( Secundário) 

        Parlamento dos Jovens (  3º Ciclo) 

7- PMMS: Palmeiras Mais e Melhor Saúde- Pensa diferente vive o Desporto 

8- PPES( Projeto de Promoção e Educação para a Saúde) 

9- Projeto Educação para a Segurança na Internet- PESI 

10- Projeto Ser+ 

11-  Mindfulness Palmeiras 
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VERTENTE DO PROJETO 

 

2- SER + COMUNICANTE 

A vertente SER + Comunicante tem como finalidades aumentar o sucesso dos alunos, melhorar os 

resultados dos alunos em avaliações externas e desenvolver competências transversais de comunicação e 

expressão oral na língua materna e línguas estrangeiras e de expressão escrita. Esta é uma das vertentes nas 

quais a escola pretende apostar de uma forma mais incisiva e determinada. 

 

Problemas a combater: 

- Fragilidades no domínio da compreensão da língua materna; 

- Fragilidades de expressão escrita - de organização de um discurso escrito, de organização de ideias e sua 

expressão de forma clara e correta com precisão e rigor; 

- Fragilidades na expressão oral – organização de ideias e sua comunicação; 

- Fragilidades na capacidade de exposição e argumentação - autonomia na produção de texto e formulação 

de opiniões pessoais fundamentadas; 

- Fragilidades na leitura e interpretação de documentos escritos, iconográficos, gráficos, tabelas, mapas, … 

- Fragilidades na compreensão de itens de construção que envolvem operações mentais complexas; 

- Fragilidades na compreensão de itens de construção de cálculo com a apresentação de etapas requeridas; 

- Fragilidades na utilização das capacidades gráficas da calculadora;  

- Fragilidades ao nível da análise e espírito crítico;  

- Fragilidades nas metodologias de trabalho investigativo – pesquisa, seleção e organização da informação;  

- Deficit na cultura geral e/ou conhecimentos extratextuais e contextualizadores. 

 

Objetivos: 

- Desenvolver a capacidade de interpretação de diversos tipos de texto (artigos de jornal, revistas 

científicas, gráficos, imagens, textos literários…); 

- Melhorar competências de organização de ideias e sua expressão escrita; 

- Treinar a escrita expositiva e argumentativa; 

- Desenvolver a capacidade de expressão oral; 

- Promover capacidades de pensar, refletir e encontrar soluções para problemas; 

- Promover a destreza de cálculo mental e cálculo analítico; 

- Desenvolver a reflexão critica promovendo a análise de resultados obtidos no contexto do problema; 

 



 

                                                      Coordenação dos Projetos Educativos / CTE/CPI                                                6 

 

- Melhorar a autonomia, a iniciativa; 

- Promover capacidades de investigação; 

- Treinar competências testadas nos exames; 

- Sensibilizar e confrontar os alunos com os critérios de classificação de itens de exames nacionais e testes 

intermédios; 

- Recuperar conteúdos lecionados em anos anteriores. 

 

Público-alvo: 

1- Alunos com dificuldades 

2- Alunos com competências a desenvolver 

 

PROJETOS: 

1- Apoio psicopedagógico e Métodos de Estudo 

2- Aprender Compensa 

3- BE/CRE 

4- Canguru matemático 

5- Centro Pedagógico Interpretativo(CPI) 

6- Covilhã Cidade Neve 

7- Dj Mat  

8- Espaço Multiaprendizagens 

9- Olimpíadas da Língua Portuguesa 

10- Olimpíadas da Matemática 

11- Olimpíadas Portuguesas da Biologia 

12- Olimpíadas Portuguesas da Geologia 

13-  Orientação Escolar e Profissional 

14- Plano Nacional das Artes-PCE 

15- Plano Nacional de Cinema 

16- Programa Erasmus+, Projeto Bio-Maps Cartoteca biográfica de autores europeus 

17- Programas de Mentorias 

18- Programas de Tutorias 

19- Projeto MENA (Menores Estrangeiros Não Acompanhados) 

20-  Supertmatik Geografia 

21- - Portal da Escola 

22- Blogue Cidadania e Desenvolvimento 
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VERTENTE DO PROJETO  

3- SER + CRIATIVO / INOVADOR /EMPREENDEDOR 

A vertente SER + CRIATIVO/INOVADOR/EMPREENDEDOR visa a implementação de projetos diversos que, 

de uma forma inovadora, atrativa e motivadora, promovam nos alunos competências transversais, aptidões 

e capacidades, o desenvolvimento do ensino experimental das ciências, do trabalho investigativo e de 

campo, a promoção de conhecimentos e da prática das novas tecnologias da informação e da 

comunicação, a criatividade aplicada nas ciências sociais, a difusão e fortalecimento do interesse pelas 

artes… Pretende-se promover a autonomia, a iniciativa, o espírito critico, com recurso a práticas 

educativas inovadoras, ao trabalho colaborativo interdepartamental e à participação ativa de parcerias 

relevantes e dos encarregados de educação.  

 

Finalidades: 

- Desenvolver competências para a vida 

- Promover no aluno competências de intervenção e participação cívica 

- Desenvolver competências de cidadania ativa e empreendedora 

 

Objetivos: 

- Desenvolver o espírito crítico 

- Desenvolver a autonomia e a iniciativa 

- Desenvolver competências de trabalho colaborativo 

- Desenvolver competências de trabalho investigativo e de campo 

- Desenvolver capacidades de comunicação escrita e oral 

- Desenvolver capacidades e conhecimentos no âmbito das tecnologias da informação e da comunicação 

- Desenvolver conhecimentos de programação informática 

- Promover o espírito empreendedor 

 

Público alvo:  

Alunos com dificuldades /Alunos com competências a desenvolver, referenciados nas diversas turmas e 

identificados nos respetivos PAP’s / alunos em geral 
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PROJETOS: 

 

                    1.  Clube das Ciências 

                   2. Dia Mundial da Bolota 

                   3. Ecovalor 

                   4. Escola Eletrão 

                   5.1- Palmeiras Impress Digital 

                   5.2- QTV Palmeiras 

                   5.3- Spotify 

                   6. Projeto HELP – Hoje Experimentamos, Lecionamos, Progredimos 

                   7. Centro Tecnológico Especializado 

                   8. Projeto Integrador 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Quinta das Palmeiras – Covilhã, 18 de outubro de 2022 

 

 

 

A Coordenação dos Projetos Educativos 

Maria Nunes Afonso 

Maria Fernanda Amoreira 

 

 



 

PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO * ANO LETIVO 2022/2023 

PROJETO EDUCATIVO SER 3 X MAIS 

         RELAÇÃO DE PROJETOS 

VERTENTE NOME DO PROJETO COORDENAÇÃO/DINAMIZAÇÃO Domínio da ENEC 

  

   
   

 S
ER

 +
 P

ES
SO

A
 

 

1. ACADEMIA DE LÍDERES UBUNTU Lídia Mineiro, Liliana Garrido, Telma Afonso, 

Albertina Leitão, Catarina Brito, Raquel Crespo e 

Celina Vieira, Dina Rodrigues, Célia Prata, Maria 

Tomé, Rosa Marques, Lucinda Torrão 

 

Cidadania 

2. CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

 

Lídia Mineiro, Liliana Garrido, Telma Afonso Cidadania 

3. Clube de Esqui Jorge Pombo Desporto/Saúde 

4. DESPORTO ESCOLAR 

1 – Ténis de mesa 

2 – Patinagem 

3 – Badminton 

4 – Desporto escolar mais ativo 

5 – Ténis 

6 – Futsal iniciados masculinos 

7 – Futsal juvenis masculinos 

8 – Basquetebol iniciados femininos 

9 – Basquetebol iniciados masculinos 

10 – Projetos especiais 

 

  

1 – Dina Rodrigues  

2 – Dina Rodrigues 

3 – Nuno Rodrigues 

4 – Nuno Rodrigues 

5 – Marta André 

6 – Marta André 

7 – Marco Rodrigues  

8 – Sérgio Antunes 

9 – Sérgio Antunes 

10 – Professores do grupo de Educação Física 

 

 

 

 

 

Cidadania/Saúde 

5.  + LINGUAGEM 

- BEM ESTAR & COMUNICAÇÃO 

- ESPAÇO ESCOLA & VIDA 

- IGUALDADE DE GÉNERO NOS 

COMPORTAMENTOS E PRÁTICAS NA 

MULTIDEFICIÊNCIA 

 

 

 Raquel Crespo, Daniela Coelho, 

 Célia Prata, Francisco Fernandes,  

 Irene Ferreira 

 

 

 

Igualdade de Género 

6. PARLAMENTO DOS JOVENS (Secundário) 

     PARLAMENTO DOS JOVENS   (3º Ciclo) 

Mariluz Barata  Participação 

Democrática 

7. PMMS: PALMEIRAS MAIS E MELHOR SAÚDE 

- PENSA DIFERENTE E VIVE O DESPORTO 

Núcleo de estágio de Ed. Física;  

Nuno Rodrigues  
Desporto/Saúde 

8. PPES (Projeto de Promoção e Educação para 

a Saúde) 

 

Maria Nunes, Fernanda Amoreira, Coordenador de 

Ciências 

Saúde 



 

9. PROJETO EDUCAÇÃO PARA A SEGURANÇA 

NA INTERNET – PESI 

António Feliciano, João Nogueira, João Espinho  Media 

10. PROJETO SER + 

 

Lucinda Torrão, Lurdes Brás, Isabel Bessa (SPO), 

BE/CRE 

 

Voluntariado 

11. MINDFULNESS PALMEIRAS Mariluz Barata Saúde/Bem-estar 
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1. APOIO PSIC. E MÉTODOS DE ESTUDO SPO – Isabel Bessa  Psicologia e 

Desenvolvimento 

2. APRENDER COMPENSA SPO –Isabel Bessa; Adjunto Diretor, Cristiano 

Carrapato; Coord. D. Turma, Conceição Alves e 

Eugénia Pereira; Ass. Técn. Eduardo Monteiro; 

Ass. Op. – Mª Branca Silva   

Psicologia e 

Desenvolvimento 

3. BE/CRE Albertina Leitão                              Outros 

4. CANGURU  MATEMÁTICO João Cleto Outros 

 
5. CENTRO PEDAGÓGICO INTERPRETATIVO 
(CPI) 
 
 

 

Jorge Carecho, Telma Afonso  

 

 

Outros 

6. COVILHÃ CIDADE NEVE Celina Vieira  Outros 

7.DJMat 
João Cleto Outros 

8. “ESPAÇO”  MULTIAPRENDIZAGENS 

8.1-AP – Apoio pedagógico (equipa de 
docentes) 

8.2-AP – Apoio pedagógico  

8.3- Grupos de nível 

8.4- Coadjuvação em sala de aula 

8.5- Equipas pedagógicas 

8.6- EPS (Ensino Pré Secundário) e  EPU (Ensino 
Pré- Universitário) 

8.7- PPEN (Preparação Para os Exames 
Nacionais) 

8.8-Equipas multinível 

 

Lucinda Torrão, Coordenadora 

 

 

Professores dos diversos grupos disciplinares 

 

 

 

 

Outros 

09. OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA Grupo de Português e Biblioteca Escolar Outros 

10.OLÍMPIADAS DA MATEMÁTICA João Cleto Outros 

11. OLÍMPIADAS PORTUGUESAS DA 

BIOLOGIA  

Joaquim Nave Desenvolvimento 

Sustentável 

12. OLÍMPIADAS PORTUGUESAS DA 

GEOLOGIA 

Albano Costa Desenvolvimento 

Sustentável 

13. ORIENTAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL SPO – Isabel Bessa  

 

Mundo do Trabalho 

14. PLANO NACIONAL DAS ARTES – PCE 

(Projeto Cultural de Escola) 

Maria Nunes, Fernanda Amoreira, Alcina Santos Educação Artística 

15. PLANO NACIONAL DE CINEMA Jesuíno Simões (Coord), Equipa Biblioteca Escolar Educação Artística 



 

 

 

Covilhã, 9 de novembro de 2022 

 

A coordenação Projetos Educativos 

Maria Nunes Afonso 

 

16. PROGRAMA ERASMUS+ , PROJETO BIO-

MAPS CARTOTECA BIOGRÁFICA DE AUTORES 

EUROPEOS 

Diretor João Paulo Mineiro, Cristiano Carrapato e 

Verónica Cruz 

   

Interculturalidade 

 
17. PROGRAMAS DE MENTORIAS Albertina Leitão, Lídia Mineiro, Isabel Bessa, 

Conceição Alves, Eugénia Pereira e Diretores de 

Turma  

Cidadania 

 
18. PROGRAMAS DE TUTORIAS 
 

Albertina Leitão, Lídia Mineiro, Isabel Bessa, 

Conceição Alves, Eugénia Pereira e Diretores de 

Turma  

 

 

Tutoria 

19. PROJETO MENA  Diretor, JP; Casa Moura, SPO Direitos Humanos 

 

20. SUPERTMATIK GEOGRAFIA 
 

Mário Rodrigues; Telma Afonso; Liliana Garrido Média/Desenvolvimento 

Sustentável 

 21. PORTAL DA ESCOLA 
 

Mário Rodrigues; Paulo Morais Media 

 
22. BLOGUE CIDADANIA E 
DESENVOLVIMENTO 
 

Mário Rodrigues Media 
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1. CLUBE DAS CIÊNCIAS Albano Costa, Cristiano Carrapato, Joaquim Nave, 

Rosa Marques 

Educação para o 

Consumo 

2. DIA MUNDIAL DA BOLOTA 
Jorge Carecho Educação Ambiental 

3. ECOVALOR Conceição Alves            Educação ambiental 

4. ESCOLA ELETRÃO Liliana Garrido e Telma Afonso   Educação ambiental 

5.1.PALMEIRAS IMPRESS DIGITAL 

 

5.2. QTV PALMEIRAS 

 

5.3. SPOTIFY 

 

5.1. Celina Vieira Media 

5.2. João Nogueira, Alunos de Multimédia Media 

 

5.3. Jesuíno Simões 

 

Media 

 

 

6. PROJETO HELP (HOJE EXPERIMENTAMOS, 

LECIONAMOS E PROGREDIMOS) 

 

António Feliciano, João Nogueira, João Espinho   

 

Media 

 

7. CENTRO TECNOLÓGICO ESPECIALIZADO Paulo Morais ; Gabinete do Diretor 

 

 

Media 

 
8. PROJETO INTEGRADOR Lídia Mineiro; Liliana Garrido; professores da 

Oferta Complementar 

Empreendedorismo 
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PAA DA BIBLIOTECA 
MABE 

OBJETIVOS ATIVIDADE/AÇÃO 

INTERVENIENTES 

DATA DOMÍNIOS INDICADORES DINAMIZADORES PÚBLICO-ALVO 
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A.1 Apoio ao 

currículo e 

intervenção na 

ação pedagógica. 

Promover o desenvolvimento 
curricular de forma transversal e 
integrada dos recursos de 
informação, tecnológicos e 
atividades de promoção da leitura, 
articulando as áreas disciplinares 
com as áreas curriculares não 
disciplinares, através da 
operacionalização do Projeto 
Curricular de Escola e de Turmas. 

Apresentação da Biblioteca aos 
novos alunos. 

 

Aplicação do Referencial “Aprender 
com a BE”.  

Divulgação das atividades da BE a 
toda a Comunidade Educativa, em 
diferentes suportes. 

Divulgação de concursos chegados à 
Escola: promoção da participação 
dos aluno 

Dinamização de atividades 
promovidas pela BE. 

Animação da montra de 
novidades/sugestões de leitura. 

Colaboração com o Departamento 
de Comunicação da Escola. 

Colaboração com o Centro de Apoio 
à Aprendizagem. 

Colaboração com a equipa 
responsável pela dinamização do 
CPI- Centro Pedagógico 
Interpretativo da Escola. 

Equipa da BE 

 

 

Docentes dos 

diferentes grupos 

 

 

 

 

 

 
 
 
Equipa do Centro 
de Apoio à 
Aprendizagem 
 

Apoios Educativos 

Alunos do 7º 

ano 

Alunos do 10º 

ano 

Alunos do 

ensino 

secundário 

 

Comunidade 

escolar 

 

 

 

 

 

 

1ª semana de 

outubro 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criar instrumentos de apoio às 
atividades de sala de aula e outros 
contextos favoráveis à promoção 
das literacias, da autonomia do 
aluno e do seu desenvolvimento 
individual. 

Educar para a plena utilização e 
rentabilização do espaço 
Biblioteca.  

Promover os valores de cidadania e 
responsabilidade individual e de 
grupo. 

Contribuir para a formação do 
aluno enquanto cidadão capaz de 
apresentar uma atitude crítica e 
responsável perante a sociedade. 
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Sensibilizar a comunidade escolar 
para a importância da 
aprendizagem das línguas e para a 
diversidade linguística no contexto 
europeu. 

Apoio na recolha de tratamento da 
informação para realização de 
trabalhos (informação vs 
conhecimento). 

Criação de bolsas de Mentores/ 
Formação de Mentores. 

Apoio aos alunos e aos docentes, 
através da divulgação dos recursos 
disponíveis para as atividades 
letivas. 

Apoio à utilização autónoma e 
voluntária da BE como espaço de 
bem-estar e de lazer. 

Dia Europeu das Línguas.  

Exposição no CPI  de citações de 
escritores europeus , recolhidas pelos 
aluno sobre as seguintes temáticas: 
amor; amizade; vida; paz; liberdade e 
ambiente. 

Divulgação de livros de autores 
europeus- Baú de livros. 

 

Dia Mundial da Música. 

Momentos Musicais na  BE. 

Equipa responsável 

pelo  CPI 

 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

Departamento de 

Línguas 

 

 

Equipa da BE 

Alunos do Ensino 

Especializado e 

Artístico 

 

 

 

Comunidade 

escolar 

 

 

 

 

 

Alunos de 3º 

ciclo e ensino 

secundário 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

26 de setembro 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizar a comunidade escolar 
para a preservação da diversidade 
linguística e cultural no contexto 
europeu. 

 

Encorajar a aprendizagem ao 
longo da vida quer em contexto 
escolar, quer em contexto extra-
escolar. 

Promover a arte musical. 

 

Divulgar o Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares. 

 

Sensibilizar a comunidade 
educativa para a importância da 
BE-CRE. 

 

Divulgar o espaço, regras gerais e 
potencialidades da BE-CRE. 
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Sensibilizar a comunidade escolar 
para a importância da Biblioteca 
Escolar e das Bibliotecas em geral. 

Mês Internacional das Bibliotecas 
Escolares – Ler para a Paz e 
Harmonia Globais. 

 

 Dia de la Hispanidad. 

- Elaboração de duas molduras (uma 

com as bandeiras dos países 

hispanofalantes e outra com imagens 

de figuras marcantes nestes países)  

- Jogo de pares: correspondência 
entre perguntas e respostas sobre a 
língua espanhola e aspetos culturais 
dos países hispanofalantes. 

 

Halloween eDia de Los Muertos. 

- Concurso e exposição na BECRE 
«Las mejores calaveritas». 

 

 

 

 

Clube DJMAT – dinamização de 
atividades lúdicas no âmbito da 
disciplina de Matemática. 

Clube UBUNTU 

Equipa da  BE 

Grupo de Educação 

Visual e Tecnológica 

Departamento de 

Educação Especial 

Grupo de Espanhol 

 

 

Grupo de Espanhol 

Equipa  da BE 

 

Grupo de 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos de 3º 

ciclo e ensino 

secundário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de outubro 

 

 

outubro 

 

 

 

 

 

 

 

 

outubro 

 

 

Decorar o espaço da BE. 

 

Promover a data festiva. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover o património cultural 
dos países anglo-saxónicos. 

 

Desenvolver capacidade de 
concentração e o raciocínio 
matemático. 
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Promover / despertar a 
curiosidade científica dos alunos. 

 

 

Comemoração da Semana da Cultura 
Científica. 

Concurso “Quem quer ser 
cientista?” 

Exposião “O outro lado do Espelho”” 

Ciclo de Conferências: 

Produção de Nanocontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 

Ciências Exatas e 

Experimentais 

Grupo de Português 

 

 

 

 

 

 

Equipa do Plano 

Nacional de Cinema 

 

 

 

Equipa da BE 

Plano 21/23 Escola 

+ 

 

 

Alunos de 3º 

ciclo e ensino 

secundário 

 

Alunos do 9º 

ano 

Alunos de 3º 

ciclo e ensino 

secundário. 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

21 a 25 de 

novembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar o gosto pela cultura 
científica. 

Promover o pensamento crítico e 
o pensamento criativo. 

Promover o relacionamento 
interpessoal. 

 

Recolha e tratamento de 
informação 

Realizar pequenas ações 
experimentais a partir de livros 
onde a ciência está presente. 

 

Conjugar a experimentação 
científica e a promoção da leitura. 
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Sensibilizar e informar a 
comunidade educativa sobre 
diferentes temas/áreas do saber. 

 

- Parlamento dos Jovens –.”Saúde 
Mental nos Jovens- Que desafios? 
Que respostas? 
 
- Participação no Programa 
“Euroscolas” 
 

 

 

 

 

 

Criação de Academias de Líderes 
UBUNTU / jovens agentes de 
mudança ao serviço da comunidade 

 

 

 

 

Exposição de postais de Natal 
elaborados e escritos por alunos em 
português, inglês, francês e 
espanhol. 

 

 

 

Docentes de 

Filosofia 

Coordenadora de 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

Equipa da BE 

Departamento de 

Línguas 

Plano Nacional da 

Artes 

 

Docentes de 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

Equipa de docentes 

que se encontram a 

participar no 

Projeto UBUNTU 

Projeto SER + 

 

 

Alunos  do 

Ensino 

Secundário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

dezembro 

 

 

 

 

 

 

Potenciar uma educação para a 
cidadania. 

 

Promover competências pessoais, 
sociais e cívicas. 

 

 

Identificar o Natal como festa da 
família, bem como as tradições e 
os valores associados à época. 

 

 

 

Proporcionar experiências 
agradáveis nesta quadra natalícia. 
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Promover o gosto pela 
representação. 

 

 

 

Refletir sobre temas abordados 
nas áreas de cidadania e 
desenvolvimento e educação 
sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

A escola vai ao teatro:  

 

 

 

- Teatro Pedagógico sobre Educação 
Sexual; 

 

 

 

 

 

 

- O Auto da Barca do Inferno. 

 

 

 

 

 

Docentes de 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

 

 

Grupo de Português 

 

Equipa da BE 

 

 

 

 

 

Alunos de 3º 

ciclo  

 

 

 

Alunos de 3º 

Ciclo e do 

Ensino 

Secundário 

 

Alunos de 9º 

ano 

 

 

 

 

abril 

 

 

 

 

   10 de fevereiro 

 

 

 

 

 

Refletir sobre temas abordados 
nas diferentes áreas curriculares. 
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A.2 Formação 

para as literacias 

da informação e 

dos média. 

Dar a conhecer potencialidades de 

novas ferramentas digitais. 

 Workshops- Exploração de 
ferramentas digitais. 
 
Colaboração com o Jornal Digital da 
Escola.  
 
Atualização do blogue, do Facebook 
e do Instagram da BE/CRE. 
 
Atualização de conteúdos da 
Biblioteca Digital. 
Disponibilização de recursos de 
leitura, de ferramentas digitais e de 
materiais de apoio às atividades 
letivas. 
 
Exploração de ferramentas Digitais. 
 
Dia Internacional da Internet Mais 
Segura. 
 
Formação sobre segurança na 
Internet. 
 
Sessões de Formação para docentes: 
 
 
- Sessões de Formação para alunos. 
 
 

 

Equipa responsável 

pelo  jornal Digital 

 

Equipa da BE 

 

 

 

Docentes de 

Informática 

Colaboradores da 

PT 

 

Equipa da BE 

CFAEBI 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar 

 

 

 

 

 

Docentes 

 

Alunos  

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

8 de fevereiro 

 

 

 

 

 

 

Aprender a utilizar ferramentas 
digitais, em diferentes contextos: 
acesso, produção e comunicação 
de informação. 
 

Desenvolver competências 
digitais. 
 

Desenvolver competências para as 
literacias da informação e dos 
média. 

Fomentar uma utilização mais 
segura na Internet. 
 

Sensibilizar os docentes para a 
importância dos direitos autorais. 
 

Fomentar o respeito pelas regras 
de partilha de informação. 
 

Desenvolver o interesse pelas 
novas Tecnologias e integrá-las no 
processo ensino-aprendizagem. 
 

Conhecer/explorar novas 
ferramentas digitais. 
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Dar a conhecer todas as 
potencialidades do portal, através 
da exploração prática de alguns 
dos seus indicadores. 

 
 
 
 
 
Plano Nacional de Cinema: 
- Divulgação dos 
recursos/Plataforma do PNC; 
- Organização de sessões “O cinema 
está à tua espera!” no CPI da Escola; 
- Cinanima vai às escolas - Sessões 
de cinema de animação; 
- Dinamização de Palestras com 
convidados da UBI - Licenciatura em 
Cinema; 
- Apresentação de curtas-
metragens/ 
promoção de debates; 
 
 
Plano Nacional das Artes: 
Atividades constantes do respetivo 
plano. 
 

 

 

Pordata 

 
 
Direção-Geral da 

Educação (DGE), do 

Instituto do Cinema 

e do Audiovisual 

(ICA) da 

Cinemateca 

Portuguesa – 

Museu do Cinema  

Cinema de 

Animação de 

Espinho 

Plataforma Digital 

do PNC 

PNA 
New Hand Lab 
Biblioteca 

Municipal da 

Covilhã 

Alunos 11º e 

12º anos 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

7 a 13 de 

novembro 

8 a 14 de 

novembro 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 
 Formar o utilizador no âmbito da 
Literacia Financeira e Estatística. 
 
 

Reforçar a fruição cultural e 
artística cinematográfica.  
 

Formar público jovem para o 
cinema.  
 

Dar visibilidade ao património 
cinematográfico e audiovisual. 

  

Tornar as artes mais acessíveis aos 
cidadãos através da comunidade 
educativa, promovendo a 
participação, fruição e criação 
cultural, numa lógica de inclusão e 
aprendizagem ao longo da vida.  
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B.1 

Desenvolvimento 

de iniciativas de 

promoção da 

leitura. 

Promover a leitura e a cidadania 
Colocar o livro e o prazer de ler no 
Centro do Projeto Educativo da 
Escola. 
Desenvolver competências de 
Linguagem 
Promover a leitura inclusiva 
 

// 
 

 
 
 
 
Desenvolvimento do Projeto “Todos 
Juntos Podemos Ler”-+ Linguagem 
 
 
 
 

Grupo Disciplinar 
de Português 
Equipa da BE 
Equipa do CPI 
 
 

 

Comunidade 

Escolar 

 

 

 

 

3º Ciclo 

 

Alunos do 3º 

ciclo e do 

ensino 

secundário 

Alunos do 3º 

ciclo e do 

ensino 

secundário 

 

 

16 de novembro  

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 
Contactar com autores de Língua 
Portuguesa. 
 
 

Celebração do Centenário de José 
Saramago: 
- Exposições interativas/ Exibição de 
filmes /documentários; leituras de 
excertos de obras do autor; escrita 
criativa 
À Conversa com…sessões presenciais 
e online. 
 
 
Miúdos a votos: Quais os livros mais 
fixes? 
 
- Destaque de novidades- Sugestões 
de leitura. 
 
 - Recuperação de Aprendizagens 
essenciais – Plano 21/23 Escola + – 
atividades de promoção da leitura e 
da escrita. 

Editoras 
Biblioteca 
Municipal da 
Covilhã 
 
 
 Rede de Bibliotecas 
Escolares 
PNL 
Visão Júnior 
Comissão Nacional 
de Eleições 
Pordata 
Equipa da BE 
 
Biblioteca Escolar 
Biblioteca 
Municipal 
Editoras 
Equipa da BE 

Dar a conhecer como se desenrola 
um processo eleitoral e para que 
serve. 
 

Dar voz aos jovens portugueses 
Formar cidadãos. 

Desenvolver o gosto pela Leitura e 
pela Escrita. 

D     
 
 

Divulgar novidades da Literatura 
nacional. 
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Motivar os alunos para a leitura 
de obras constantes nas metas 
curriculares e no PNL. 

- Desenvolvimento do Projeto 
“Escola a ler”-  
Projeto Pessoal de Leitura 
Livr’à Mão 
Equipas de Leitura 
- Destaque de novidades- Sugestões 
de leitura. 
 
 
 
 
Dinamização do Campeonato “Liga 
de Leitores” 
 
 
 
- Ora Faça lá um Poema. 
 
-Participação no Torneio Talk Tops 
 
 
- Concursos no âmbito do PNL. 
 
- Concurso Nacional de Leitura. 
     
 - Dinamização de ateliês de escrita 
criativa / Clubes de Escrita Criativa. 

Docentes de 
Português, 
Matemática, 
Cidadania e 
Desenvolvimento, 
Educação 
Tecnológica e TIC 
 

Associação 

Portuguesa de 

Oratória 

Equipa da BE 

Docentes de 

Português 

Biblioteca 

Municipal 

Rede Concelhia de 

Bibliotecas 

Escolares 

 

 

Alunos do 10º 

ano 

Comunidade 

Educativa 

Encarregados 

de Educação 

3º ciclo 

Ensino 

secundário 

 

 

 

 

 

 

 
Promover a leitura. 
 

Promover o gosto pela poesia. 

 
Desenvolver valores, atitudes e   
competências fundamentais para 
o desenvolvimento dos alunos. 
Desenvolver competências da 
Comunicação oral. 
 

Desenvolver o espírito crítico. 
 
 

Desenvolver o sentido de 
apreciação estética. 
 

 
Desenvolver competências da 
leitura e da escrita. 
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Procurar estratégias para 
aproximar os alunos do ensino 
secundário dos livros e da leitura, 
através da criação dos Clubes de 
Leitura e dos “Contratos de 
Leitura, já implementados no 
currículo de Português. 
 

          
- Dia Mundial da Poesia e da Árvore 
/ Floresta.   
 
- Semana da Leitura. 
 
 
- Clube de Escrita “Letras a voar”- 3º 
Ciclo / dinamização do respetivo 
blogue. 
 
 
        
 
         
 
 
 
 
 
 

- Dia Mundial do Livro e dos Direitos 
de Autor. 
        

 

Plano Nacional das 

Artes 

Grupo disciplinar de 

Português 

Núcleo de Estágio 

de 

Português/Espanhol 

PNL 

Departamento de 

Línguas 

Departamentos 

Curriculares 

Centro Pedagógico 

Interpretativo 

EPABI (Escola de 

Artes da Beira 

Interior) 

Conservatório de 

Música Regional da 

Covilhã 

 

 

 

 

Comunidade 

educativa. 

 

 

 

 

Preservar a importância das 
atividades em grupo, dentro das 
comunidades, da ligação entre a 
comunidade e os hábitos de 
escrita e de leitura e da 
importância da preservação do 
património literário e cultural de 
cada região. 

Motivar a comunidade escolar 
para a leitura. 

Partilhar o valor dos livros. 
 

Descobrir novos autores. 

Desenvolver a competência 
literária, 

Envolver toda a Comunidade 
Divulgar novidades da literatura 
nacional e estrangeira. 
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Motivar a Comunidade Educativa 
para a leitura e para o contacto 
com o livro. 

CIBE 

 

 

Projeto QTV 

Palmeiras 

Biblioteca 

Municipal da 

Covilhã 

Promover o convívio entre a 
Comunidade Educativa e 
Encarregados de Educação. 

 

B.2 Atividades de 

treino e 

aprofundamento 

da competência 

leitora. 

 
Desenvolver   competências de 
comunicação nos alunos, levando-
os a tomar consciência de que a 
sofisticação da comunicação 
decorre numa complexidade que 
não facilita a leitura correta da 
realidade. 

 
- Participação na rubrica “A cultura é 
um bem”, com a seleção de 
livros/excertos. 
 
 
- Elaboração de materiais de apoio/ 
reforço da coleção de acordo com as 
necessidades. 
 
-  Atividades/ passatempos 
relacionados com a leitura e a 
escrita 
 

 
 
 
Equipa da BE  
 
 
QTV 
 
 
 
 
 
Equipa da BE 
Docentes 

 

Alunos do 

ensino 

Secundário 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 
Intensificar a promoção do 
conhecimento. 
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Contribuir para o enriquecimento 
do percurso formativo dos jovens, 
estabelecendo formas de ligação 
entre as escolas e instituições do 
ensino superior, com a 
intermediação das bibliotecas 
escolares. 

 
- Colaboração com o Projeto 

Erasmus- Cartoteca biográfica de 
autores europeus . 

 
 
 
 

 

Concursos/Projetos sugeridos pelo 

PNL e RBE. 

Dia Mundial da Língua Portuguesa 

 

RBE / PNL 
 
 
 
Coordenadores do 
Projeto Erasmus 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidade dos 
Países de Língua 
Portuguesa 
 

 

 

Alunos do 

Projeto Erasmus 

Comunidade 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

5 de maio 

Auscultar os alunos sobre 
sugestões para aquisição de fundo 
documental.  
 

Dinamizar propostas de atividades 
sugeridas pela RBE e pelo PNL. 
 
Divulgar a Língua Portuguesa. 

C
. P

ro
je

to
s 

e
 p

ar
ce

ri
as

 

C.1 Participação 

em projetos e 

iniciativas de 

parceria interna e 

externa. 

Sensibilizar os mais jovens para a 
inclusão e igualdade de 
oportunidades. 

 
Comemoração dos dias: 
Dia Mundial do Combate ao Bullyng 
 
 
 
Dia Internacional das pessoas com 
deficiência. 
 
 
 
Dia Internacional dos Direitos 
Humanos. 

Clube UBUNTU 

Equipa de Educação 

Especial 

Equipa da BE 

Projeto SER + 

Docentes de 

Multimédia 

Psicóloga da Escola 

Equipa de Saúde 

Escolar 

 

Comunidade 

escolar 

 

 

 

 

20 de outubro 

 

3 de dezembro 

 

 

 

 

Melhorar as acessibilidades da 
zona. 

Prevenir o bullying e a 
discriminação das pessoas com 
deficiência. 

Consciencializar a envolvente 
escolar para um dos principais 
fatores de exclusão social das 
pessoas com deficiência. 
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Sensibilizar da Comunidade 
Educativa para a existência de 
casos cujos Direitos Humanos 
estão a ser violados. 
 

 
 
Maratona de Cartas. 
 
 
 
 
 
Colaboração no desenvolvimento de 
Projetos/Parcerias a promover na 
Escola (Educação para a Cidadania, 
Equipa Multidisciplinar, Equipa de 
Saúde…). 
 
 
 
 
 
 
Palestras sobre diferentes temáticas. 
 
 
 
 
 
Projeto C3D – Biblioteca Municipal 
Visitas guiadas ao espaço e 
participação em atividades 
propostas. 
 
 
 

Equipa de 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

Coordenadoras dos 

DT 

Biblioteca 

Municipal 

 Amnistia 

Internacional 

Associação de 

Estudantes 

Associação de Pais 

 

 

CPI 

 

 

 

 

 

Equipa 

Multidisciplinar 

Equipa da BE 

Direção da Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as turmas 

 

 

 

10 de dezembro 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

Em data a definir 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

Mobilizar pessoas para a 
assinatura de cartas em prol do 
fim das violações dos Direitos 
Humanos. 
 

Incutir e desenvolver nos alunos o 
sentido da interculturalidade e do 
respeito pela diferença. 
 

Promover o diálogo e 
comportamentos saudáveis em 
comunidades escolares online.  
 

 Mostrar que pessoas portadoras 
de deficiência podem participar 
plenamente da vida da 
comunidade. 
 

Sensibilizar os alunos para a 
existência de pessoas diferentes. 
 

Desenvolver parcerias com a 
Biblioteca Municipal. 
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    Partilhar recursos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinamização de Exposições-  

Departamentos 

disciplinares 

 

Educação para a 

cidadania 

Equipa da BE 

RBE 

CIBE 

 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar 

 

 

 

 

 

maio 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

Fomentar a implementação de 
práticas não discriminatórias da 
Linguagem na Administração 
Pública e na comunicação 
institucional. 
 

Incluir a dimensão da igualdade de 
Género na linguagem escrita e 
visual. 
  

 
Apoiar e desenvolver o espírito de 
partilha. 

Cooperar com professores e 
alunos na 
planificação/dinamização de 
diferentes projetos). 
 

Relembrar/recriar atividades / 
boas práticas desenvolvidas por 
esta estrutura (Biblioteca Escolar). 
 
Divulgar Plataformas: PICCLE, 
LER… 
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C.2 Envolvimento 

e mobilização dos 

pais, 

encarregados de 

educação e 

famílias. 

 
Sensibilizar a comunidade 
educativa para os valores de 
cidadania e solidariedade. 
 

 
 
Campanhas de solidariedade.  
 
Projeto SER+ 
 
Atividades de solidariedade a 
realizar ao longo do ano letivo 
(contributo para várias campanhas 
nacionais e internacionais; ações de 
voluntariado em várias instituições 
da cidade; comemoração de 
efemérides; atividades de 
sensibilização para a preservação do 
meio ambiente: organização de uma 
caminhada solidária, comemoração 
do Dia Mundial do Riso, voluntariado 
em instituições...). 
 
Feira das Freguesias- 
CRIDAdaCovilhã: 
Mostra de produtos locais 
 
Desenvolvimento de Projetos no 
âmbito da área de Cidadania e 
Desenvolvimento.  
 
Desenvolvimento de Projetos no 
âmbito da oferta de Escola: Projeto 
Integrador. 
 
Projeto Jornal Digital Palmeiras.  
 

Departamento de 

Línguas 

Equipa da BE 

Equipa do Projeto 

SER+ 

/Alunos, Pais, 

Professores, CHCB, 

Instituições do 

Concelho 

Cáritas, Cruz 

Vermelha, Banco 

Alimentar, AMI, 

Conferências de S. 

Vicente de Paulo, 

APPACDM 

Projeto Integrador 

Juntas de Freguesia 

Pais e Encarregados 

de Educação 

 

Alunos e 

Professores  dos 

Cursos Profissionais 

de Multimédia e 

 

Comunidade 

escolar 

Pais e 

Encarregados 

de Educação 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar 

Alunos de 3º 

ciclo 

 

novembro e 

dezembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

maio 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 
Sensibilizar e envolver toda a 
comunidade escolar em atividades 
de partilha e solidariedade. 
 

Envolver a comunidade educativa, 
dando a conhecer à comunidade 
escolar Projetos da escola. 
 

Participar de forma construtiva em 
projetos da escola. 
 
 

 Desenvolver capacidade de 
comunicação e expressão em 
Língua Portuguesa. 
 

 Desenvolver atitudes de sentido 
crítico, de curiosidade e rigor 
intelectual, de convicções pessoais 
e tolerantes, de participação na 
comunidade. 
 

Desenvolver um pensamento 
autónomo, criativo e emancipado 
que, por integração progressiva e 
criteriosa dos saberes parcelares, 
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permita a elaboração de sínteses 
reflexivas pessoais, construtivas e 
abertas. 

Projeto QTV Palmeiras. 
 
Projeto Palmeiras ConVida. 
 
Projeto ECOVALOR. 

Técnico de Receção 

Hoteleira 

Profs: Lídia Mineiro, 

Albertina Leitão, 

Celina Vieira, Paulo 

Morais… 

 

abril 
D

. G
es

tã
o

 d
a 

b
ib

lio
te

ca
 e

sc
o

la
r 

D.1 Recursos 

humanos, 

materiais e 

financeiros 

necessários à 

gestão, 

integração e 

valorização da 

biblioteca  

Valorizar a Biblioteca Escolar. Interação da BE/Departamentos 
Curriculares. 
 
Elaboração do organograma das 
funções da Equipa Educativa da BE. 
Laboração do PAA da Biblioteca 
Escolar. 
 
Reuniões de trabalho de PBs do 
concelho da Covilhã.    
 
Aquisição de fundo documental. 
Participação nas reuniões do 
Conselho Pedagógico e nas reuniões 
de Departamentos/Grupos 
Disciplinares/Conselhos de 
Turma/Diretores de Turma. 
 
Participação em ações de Formação. 
  

Professora 

Bibliotecária 

Equipa da BE 

CIBE 

Docentes 

 Diretor 

 

  

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

Gerir os Recursos existentes 
Proporcionar uma visão sobre a 
missão e objetivos da BE no 
contexto da Sociedade de 
Informação, como estrutura capaz 
de produzir alterações em todos 
os setores da Escola, com vista a 
melhorar o processo ensino -
aprendizagem. 
 

Elaborar um plano de marketing 

que acentue e reforce o valor da 

BE e as possibilidades e as mais-

valias que faculta. 

Divulgar ações/Projetos da BE. 
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Escola Secundária Quinta das Palmeiras, Covilhã, 28 de outubro de 2022 

A Professora Bibliotecária: Albertina Maria Salgueiro Henriques Leitão 

 

 

Promover uma reflexão 

sistemática do trabalho realizado 

pela BE. 

Integração em equipas de trabalho 
na reformulação de documentos. 
 
Cooperação com os órgãos 
pedagógicos de gestão intermédia 
da escola. 
 
 
Reuniões periódicas da Equipa da 
BE. 
 
Divulgação de materiais de 
promoção da BE. 
 

(Re)organização do espaço da BE 



  
 
 
 
 

                  

 

 
 
Projeto Educativo 

Plano Anual de Atividades 

Ano Letivo 2021-2022 
 

 ORGANIZAÇÃO / DINAMIZAÇÃO: PROFESSORES TITULARES DA DISCIPLINA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DAS PALMEIRAS, COVILHÃ / CÓDIGO 404676 / © DIREITOS RESERVADOS E USO CONDICIONADO NA ESQP  

PÁGINA 1 

 

 

 

Situação de partida / Razão da atividade 

/Objetivos 
Atividade a desenvolver 

3º CICLO 

Com as atividades planificadas pretende-se: 

- Promover uma atitude cívica individual e a cidadania ativa 

(identidade cidadã, autonomia individual, o espírito crítico e criativo e 

respeito pelos direitos humanos – respeito por si, pelos outros e pelo 

mundo em que vivemos); 

- Desenvolver competências essenciais na formação cidadã - 

competências para uma cultura da democracia, relacionamento 

interpessoal (gosto e curiosidade por saber, procura de informação 

verdadeira e sua interpretação crítica, comunicação e diálogo) 

- Desenvolver de atitudes e comportamentos em valores de 

responsabilidade, integridade, determinação, cooperação, 

participação, excelência, respeito pelos outros, relacionamento social 

e intercultural, democracia e desenvolvimento humano. 

Domínios essenciais a trabalhar: 

7º Ano 

- Direitos humanos,  

- Igualdade de género,  

- Saúde 
8º Ano 

- Interculturalidade  

- Educação para os media 

- Saúde sexualidade 

3º CICLO 

 

- Desenvolvimento de projetos pelos alunos, em trabalho de grupo – com pesquisa de 

informação sobre os temas propostos, visualização de documentários, vídeos, organização 

da informação, elaboração de apresentações em diferentes formatos digitais – power point, 

flash, cartaz, vídeos… 

- Apresentação dos trabalhos realizados pelos alunos no grupo turma. 

- Participação em palestras dinamizadas pela equipa de CD: 

. 

. 

. 

. 

 

- Participação nas atividades propostas por outras estruturas educativas como a BE ou o 

Centro Pedagógico e Interpretativo – palestras, exposições, projectos. 

. 

. 

. 

 

- Desenvolvimento de atividades com base em parcerias estabelecidas com instituições da 

comunidade - visitas de estudo, workshops, comunicações, dinâmicas de grupo: 

. 

. 
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Situação de partida / Razão da atividade 

/Objetivos 
Atividade a desenvolver 

9º Ano 

- Saúde – consumo de substâncias psicoactivas e prevenção em meio 

escolar 

- Literacia financeira e educação para o consumo 

- Educação ambiental e desenvolvimento sustentável 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

 

10º e 11º anos 

- Construção de uma formação humanística dos alunos; 

- Construção de uma formação assente no respeito pelos valores 

democráticos básicos e pelos Direitos Humanos;  

- Promoção de condutas cívicas que privilegiem a igualdade nas 

relações interpessoais e o sentido de justiça social; 

- Desenvolvimento de atitudes e comportamentos alicerçados no 

diálogo e respeito pelos outros; 

- Desenvolvimento da consciência cívica e do papel de cada indivíduo 

na construção de um mundo melhor para todos; 

- Promoção da reflexão, do espírito crítico, da iniciativa, da 

capacidade interventiva e da participação cívica como contributo 

pessoal, ativo e direto de cada um, em diversas áreas da sociedade;  

- Promoção de valores como o respeito, a integridade, a aceitação, a 

integração e a não descriminação relativamente à diferença. 

. 

 

- Realização de uma apresentação pública, no final do ano, com os alunos de cada turma, 

conselhos de turma respetivos, pais e encarregados de educação para apresentação dos 

projetos. 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

 

10º e 11º anos 

- Desenvolvimento dos projetos pelos alunos, de acordo com os 3 modelos definidos pela 

escola, em articulação com diferentes estruturas educativas/projetos da escola ou entidades 

da comunidade (empresas, instituições, cooperativas, associações…) 

Momentos: 

- Planificação / contactos 

- Execução 

- Apresentação pública 

 

- Realização de uma reunião no final do 1º semestre, com os alunos de cada turma e 

conselhos de turma respectivos, para apresentação dos projetos. 

- Realização de uma apresentação pública no final do ano (com convite aos pais e parceiros 

que colaboraram com os alunos), por cada turma, para apresentação dos projetos 

realizados. 
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Situação de partida / Razão da atividade 

/Objetivos 
Atividade a desenvolver 

12º ano 

- Adquirir uma visão mais aprofundada e crítica de situações e 

fenómenos do mundo e da sociedade atuais,  

- Consciencializar-se de problemas do quotidiano, do ambiente e do 

meio socio cultural e geográfico em que nos inserimos e do mundo 

global que vivemos,  

- Compreender o funcionamento da democracia 

- Conhecer os direitos e deveres políticos dos cidadãos consignados 

na Constituição da República Portuguesa 

- Compreender a importância e as dimensões da cidadania europeia. 

- Adquirir literacia financeira e e hábitos de consumo sustentáveis. 

- Comprometer o aluno com a procura de soluções e com uma 

intervenção ativa, livre e responsável. 

 

  

12º ano 

- Visualização de documentários e pequenos filmes informativos acerca do tema 

democracia, ideologias, partidos políticos e intervenção cívica. 

- Palestra “Política, democracia e participação cívica”, por João Nuno Mineiro. 

- Debate sobre os jovens e a política e a importância do conhecimento, da informação 

verdadeira e do espírito crítico para a preservação da democracia. 

- Palestra “Literacia financeira e educação do consumidor”, especialista do ISCTE, 2º 

período (a agendar). 

- Sessão de trabalho “A violência no namoro – refletir e prevenir”, EAPN (Rede Europeia anti 

pobreza) Paula Montez, ou com a Coolabora. 

- Peça de teatro “Deixemos o sexo em paz”, Companhia de teatro Maria Paulos e debate 

sobre as temáticas abordadas no âmbito da sexualidade. 

- Debates sobre questões e problemas da a,tualidade política, económica, social a partir da 

visualização de documentários e filmes ou trabalhos realizados pelos alunos. 

- Palestra com ex-alunos da escola “Estou a terminar o secundário. E agora?...” 

- Visita à Futurália. 

- Participação em campanhas de solidariedade – Liga Portuguesa Contra o Cancro, Cruz 

Vermelha, Refood… 

- Desenvolvimento de um projeto de intervenção cívica, na escola ou na comunidade, com 

desenvolvimento de atividades concretas - participação em projetos, workshops, bootcamps, 

concursos, sessões de trabalho, que vão sendo propostos à escola. 

 

 

Escola Quinta das Palmeiras, outubro 2022                                                                                                     A coordenadora: Lídia Dinis Mineiro 
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Situação de partida / Razão da atividade 

/Objetivos 
Atividade a desenvolver 

Portugal é o país da Europa onde a vontade de empreender é mais 

elevada. Existe, no entanto, um hiato entre a intenção de empreender 

e o desenvolvimento de projetos. Este hiato existente deve-se 

principalmente à aversão ao risco, medo de fracassar, excesso de 

carga burocrática, clima económico e falta de informação. Estas 

condicionantes são ainda agravadas pela incipiente cultura de ensino 

empreendedor no país.  

Manual de jovens empreendedores, Delta 

 

Com estas atividades pretende-se: 

7º Ano 

- Promover nos alunos um conhecimento aprofundado do meio 

envolvente (concelho da Covilhã), que permitirá criar ideias e 

perspetivas de negócios  - uma maior perceção do meio permitirá 

dotar o aluno de conhecimentos sobre os recursos da sua região e 

possibilidades de os potenciar.  

- Promover nos alunos competências de recolha e tratamento de 

informação diversificada, sua organização e divulgação. 

- Promover competências de comunicação, de diálogo com 

 

 

 

 

 

 

 

7º Ano 

- Elaboração de trabalho de grupo, de recolha e tratamento de informação sobre as 

freguesias do concelho (Peraboa e Ferro / Sobral de S. Miguel / Unhais da Serra / Minas da 

Panasqueira / Paul/ Casegas/ Cortes do Meio/ S. Jorge da Beira/…) 

- Recolha de informação sobre o património histórico, artístico, natural, cultural, literário, 

gastronómico… local e regional (com recurso ao fundo documental disponível - 

monografias, panfletos turísticos, brochuras…).  

- Recolha de mapas, fotografias, vídeos e outro material 

- Elaboração de guiões de entrevistas (Presidente da junta de freguesia, habitantes locais, 

presidentes de associações, museus…) 
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Situação de partida / Razão da atividade 

/Objetivos 
Atividade a desenvolver 

estruturas da comunidade com vista a procurar parcerias. 

- Desenvolver a autonomia, a iniciativa e a criatividade 

indispensáveis para planificar e desenvolver um projeto. 

- Proporcionar a possibilidade de os alunos organizarem um evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º Ano 

  - Sensibilizar, formar e orientar os jovens para o empreendedorismo; 

  - Desenvolver nos alunos competências empreendedoras; 

- Promover know-how e capacidade de transformar simples ideias 

em projetos inovadores e sustentáveis. 

- Organização da informação –  elaboração de folhetos turísticos, cartazes, power points, … 

com a síntese das principais informações sobre a freguesia escolhida 

- Visitas de estudo aos locais e percursos de interesse, com guias, para recolha de 

informação e imagens. 

 

Divulgação:  

- Organização de uma feira “Os recantos do nosso concelho”, – stands com uma 

mostra das várias freguesias do Concelho estudadas – cartazes, panfletos, 

fotografias, mostras gastronómicas, artesanato, folclore, trajes tradicionais, 

tradições, festas, … presença de individualidades ou grupos dessa freguesia – no 

final do ano com a colaboração das juntas de freguesia e associações de cada 

comunidade – maio 2023. 

 

8º ano  

- Abordagem das competências interpessoais e sociais e dos skills ou comportamentos 

indispensáveis no perfil de um empreendedor com base nas estratégias e metodologias 

sugeridas no “Manual para Jovens Empreendedores”, da autoria do Centro Educativo Alice 

Nabeiro: 

 Abordagem comportamental; Inteligência emocional; Liderança; Competências Soft – Skills; 

Orientação Empreendedora; Responsabilidade Social;  Criatividade 



  
 
 
 
 

                  

 

 
 
Projeto Educativo 

Plano Anual de Atividades 

Ano Letivo 2019-2020 
 

 ORGANIZAÇÃO / DINAMIZAÇÃO: PROFESSORES TITULARES DA DISCIPLINA DE OFERTA COMPLEMENTAR - PI 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DAS PALMEIRAS, COVILHÃ / CÓDIGO 404676 / © DIREITOS RESERVADOS E USO CONDICIONADO NA ESQP  

PÁGINA 3 

 

Situação de partida / Razão da atividade 

/Objetivos 
Atividade a desenvolver 

- Dotar os nossos alunos de ferramentas que lhes permitam ser mais 

autónomos, criativos, colaborativos, empreendedores e capazes de 

enfrentar os desafios que os esperam.  

- Dotar os alunos de um saber científico rigoroso, ancorado em 

competências-chave como a capacidade de delinear estratégias, de 

as aplicar e de as avaliar, a resiliência face às dificuldades de 

resolução de problemas no imediato, tendo sempre presentes 

valores humanistas de compreensão de si e dos outros e da 

importância de uma postura de cidadania ativa. 

 

 

9º Ano 

 - Desenvolver o espírito empreendedor no meio escolar   

- Incentivar e apoiar “ideias de negócio”. 

- Munir os jovens de ferramentas variadas e bases curriculares 

adequadas para que estes possam alcançar o sucesso e, se possível, 

nas comunidades em que vivem.  

 

 

 

- Exploração do Modelo CANVAS como ferramenta apelativa para a construção de 

oportunidades de negócio ou de um projeto com impacto social. 

- Desenvolvimento e acompanhamento de grupos de trabalho para criação de ideias.  

- Ações de Formação de acompanhamento e apoio ao desenvolvimento de ideias de 

negócio com a intervenção de Guest Speakers. 

 

Divulgação:  

- Organização de um seminário aberto aos pais sobre “Empreendedorismo e o perfil 

do empreendedor”, pelos alunos – maio 2023. 

 

 

9º Ano 

- Elaboração de projetos de negócio por parte dos alunos envolvidos. 

- Criação de empresas. 

- Implementação dos planos de negócio. 

- Organização de apresentações públicas dos projetos. 

- Organização de uma feira de empreendedorismo. 

- Concursos de ideias. 

 



  
 
 
 
 

                  

 

 
 
Projeto Educativo 

Plano Anual de Atividades 

Ano Letivo 2019-2020 
 

 ORGANIZAÇÃO / DINAMIZAÇÃO: PROFESSORES TITULARES DA DISCIPLINA DE OFERTA COMPLEMENTAR - PI 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DAS PALMEIRAS, COVILHÃ / CÓDIGO 404676 / © DIREITOS RESERVADOS E USO CONDICIONADO NA ESQP  

PÁGINA 4 

 

Situação de partida / Razão da atividade 

/Objetivos 
Atividade a desenvolver 

  Divulgação:  

- Organização de uma “Feira de Empreendedorismo Verde” para apresentação das 

empresas criadas pelos alunos e dos bens produzidos a partir da reciclagem de 
materiais diversos (à escolha de cada projeto). – maio 2023. Os Conceitos 
estratégicos deste projeto são:  empreendedorismo; desenvolvimento sustentável / 
economia circular / redução da pegada ecológica;  recursos da região.  Em 
simultâneo a este evento, decorrerão apresentações de empreendedores da região, 
convidados pelos alunos. Fomenta-se a articulação com outras disciplinas / 
projetos: Cidadania e Desenvolvimento, Geografia e projetos de VEC 
(bootcamp sobre fastfashion e feira de roupa usada “Let´s Wap”).  
 

 

Escola Quinta das Palmeiras, setembro 2022                                                                                                    A coordenadora   

                                                                                                                                                                      Lídia Dinis Mineiro 



 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

        2022 - 2023                    
 
 

 
 Organização / dinamização: Mariluz Gomes Barata 

 

 
 
 
  
 
  
 

 
Escola Secundária Quinta das Palmeiras, 07 de outubro de 2022                                                      O(A) Coordenador(a) do Projeto: Mariluz Gomes Barata 
 

Situação de Partida| Razão da Atividade| Objetivos ATIVIDADES A DESENVOLVER 

Vertente: SER + PESSOA 
Nº 11 – MINDFULNESS PALMEIRAS | ENSINO SECUNDÁRIO 
 
Razão da Atividade: 
Contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de bem-estar pessoal, 
social e ambiental, numa perspetiva de educação ao longo da vida e de 
formação integral do ser humano. 
 
Objetivos gerais do projeto: 
Melhorar as competências atencionais e socio-emocionais, envolvidas na 
autorregulação da atenção e das emoções, tais como: a atenção estável e 
sustentada, a resiliência, a adaptabilidade, o pensamento crítico e criativo, a 
resolução de problemas, a comunicação e o comportamento prossocial 
dos/as alunos/as. 
 
Objetivos específicos: 
1) Melhorar a capacidade de atenção nas atividades escolares;  
2) Reduzir a ansiedade e aprender a ficar mais calmo(a);  
3) Melhorar a atenção ao corpo e aos movimentos corporais;  
4) Identificar sensações, pensamentos e emoções para melhor capacidade 
de autorregulação; 
5) Melhorar o comportamento nas relações interpessoais; 
6) Apreciar e respeitar a natureza.  

Sessões semanais em pequenos grupos ao longo do ano letivo.  
Duração por grupo: 10 semanas. 
 
Práticas e métodos contemplativos a aplicar nas sessões: 
- Práticas de silêncio e de auto-observação:  
- Testemunhar os conteúdos e processos da consciência (sensações, emoções, pensamentos, 
imagens,…).  
- Exercícios sensoriais: internos e externos (usar os 5 sentidos).  
- Movimentos mindfulness; respiração mindfulness; desenho/pintura mindfulness (sentido 
cinestésico, equilíbrio).  
- Leitura contemplativa: literatura, poesia, contos, metáforas, …  
- Escrita contemplativa.  
- Contemplação da natureza.  
- Práticas de compaixão e de atenção amorosa.  

- … 
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 Organização / dinamização: Mariluz Gomes Barata 

 

 
 
 
  
 
  
 

 
 
Escola Secundária Quinta das Palmeiras, 07 de outubro de 2022                                                      O(A) Coordenador(a) do Projeto: Mariluz Gomes Barata 
 

Situação de Partida| Razão da Atividade| Objetivos ATIVIDADES A DESENVOLVER 

Vertente: SER + PESSOA 
Nº 6 – PARLAMENTO DOS JOVENS | ENSINO SECUNDÁRIO 
 

Tema:  Saúde Mental nos Jovens. Que desafios? Que respostas? 
 
 
Objetivos gerais do projeto: 
a) Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e 
política; 
b) Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato 
parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão do 
Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos 
portugueses; 
c) Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões 
e pelas regras de formação das decisões; 
d) Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, definido anualmente; 
e) Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais; 
f) Estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das 
ideias, com respeito  pelos valores da tolerância e da formação da vontade 
da maioria; 
g) Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de 
questões que afetem o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo 
ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político. 

Programa Parlamento dos Jovens desenvolve-se em várias fases ao longo do ano letivo: 

 

1.ª fase: Escola 
Debate do tema proposto anualmente: pode ser realizado apenas internamente  ou  com convidados. 

A escola pode também organizar, além deste, um debate especial, com a participação de um Deputado da 

Assembleia da República, mediante convite dirigido à Assembleia da República. 

Processo eleitoral, em  que  se  inclui  a  formação  de  listas  candidatas  à  eleição  de  deputados, a 

campanha e a eleição dos deputados à Sessão Escolar; 

Sessão Escolar, onde se aprova o Projeto de Recomendação da escola e se elegem os respetivos 

representantes às Sessões a nível distrital ou regional. 

2. ª fase: Distrito 

Realização de Sessões Distritais/Regionais, onde se reúnem os deputados que representam as escolas de 

cada distrito, para aprovar os Projetos de  Recomendação  a  submeter à Sessão Nacional do Parlamento 

dos Jovens e eleger os deputados que os vão  representar nesta Sessão. 

3. ª fase: Assembleia da República 
Realização da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens,  onde  se  reúnem  os  deputados jovens, a 

nível nacional, representando cada distrito ou região autónoma, na qual se aprova, após debate em 

Comissões e em Plenário, a Recomendação final sobre o tema daquela edição do Parlamento dos Jovens. 



 

  

 

PROJETO DO GRUPO DE TEATRO 
 

Grupo Disciplinar: 410                    Ano Letivo 2022/2023 

 

Projeto Professor Responsável 
Breve descrição das atividades 

a realizar 

Horário 

Dia/hora 
Local Intervenientes 

 

Grupo de Teatro 
 

 

 

 

Abel Pereira da Silva 

 

Colaboração: 

Mariluz Gomes Barata 

Teresa Osório 

 
OBJETIVOS: 
 
- Desenvolver o sentido 
de apreciação estética do 
mundo; 
- Promover o gosto pela 
leitura; 
- Desenvolver as 
competências de leitura, 
compreensão escrita e 
expressão oral; 
- Utilizar a linguagem 
corporal e usá-la para 
expressar sentimentos e 
ideias; 
- Desbloquear a 
comunicação verbal e não 
verbal; 
- Explorar a dimensão da 
palavra. 
 
ATIVIDADES: 
 

 

 

Início – a definir 
15h00min e as 16h35min 

 

- Workshop 

 

- Leitura de textos (ao 

longo do ano) 

 

- Apresentação de 

apontamentos de 

expressão dramática 

(maio ou junho) 

 

 

 

 

Teatro de Bolso 

(CTE) 

 

Alunos 

 

 
e os Professores 
responsáveis 



- Jogos de expressão 
dramática, movimento e 
som; 
- Dramatização de 
excertos ou obras 
Portuguesas ou 
Estrangeiras; 
- Apresentação de 
pequenos apontamentos 
de expressão dramática 
para a comunidade 
escolar. 
 

 

 

 
O Grupo Disciplinar 410 - Filosofia – setembro / 2022 - 2023 
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 Organização / dinamização: Grupo de Português e Biblioteca Escolar 

 

 
 
  
 
  
 

 
Escola Secundária Quinta das Palmeiras, 28 de setembro de 2022                            

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades a desenvolver 

As Olimpíadas da Língua Portuguesa são um projeto a nível 

nacional, iniciado na Direção-Geral da Educação (DGE), no ano 

letivo de 2012/2013, em parceria com o Plano Nacional de Leitura 

(PNL), a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), o 

AE Aurélia de Sousa e a Escola Secundária de Camões. 

 

Objetivos: a) Contribuir para o desenvolvimento de uma atitude 

crítica de toda a comunidade educativa, face ao uso do Português 

padrão; b) Aumentar o interesse dos alunos pelo conhecimento da 

norma-padrão do Português Europeu; c) Promover a educação 

linguística e literária no ensino básico e no ensino secundário; d) 

Fomentar a conservação de um património cultural veiculado 

através da língua; e) Valorizar o espírito de rigor e de excelência. 

Realização de uma competição nacional de língua portuguesa para os alunos do 3.º ciclo do 

ensino básico e para os alunos do ensino secundário. 

As Olimpíadas da Língua Portuguesa decorrerão em duas fases (regional e nacional), cada uma 

delas com dois escalões: 

a) O escalão A para os alunos do 3.º ciclo do ensino básico; 

b) O escalão B para os alunos do ensino secundário. 

As provas serão elaboradas pela Comissão Científica. 

A inscrição nas Olimpíadas da Língua Portuguesa será efetuada eletronicamente, em plataforma 

disponibilizada pela DGE. 

O envio das provas às escolas participantes será efetuado pela DGE, por via eletrónica. 



P E S  ( P r o m o ç ã o  e  E d u c a ç ã o  p a r a  a  S a ú d e )      
A n o  L e t i v o  2 0 2 2 / 2 0 2 3  
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DINAMIZAÇÃO: Profª Maria Nunes Afonso/Profª Cristina Silva * Equipa Interdisciplinar de Educação para a Saúde 

 
 

 
SITUAÇÃO/OBJETIVOS/ TEMAS E SUBTEMAS 

 
 

 

Ponto de partida/Situação:  

A Promoção e Educação para a Saúde (PES) em meio escolar é um processo 

contínuo que visa o desenvolvimento de competências das crianças e dos 

jovens, permitindo-lhes confrontarem-se positivamente consigo próprios, 

construir um projeto de vida e serem capazes de fazer escolhas individuais, 

conscientes e responsáveis. A promoção da educação para a saúde na escola 

tem, também, como missão criar ambientes facilitadores dessas escolhas e 

estimular o espírito crítico para o exercício de uma cidadania ativa. 

 

A Escola, enquanto organização empenhada em desenvolver a aquisição de 

competências pessoais, cognitivas e socioemocionais é o espaço por 

excelência onde, individualmente e em grupo, as crianças e jovens aprendem 

a gerir eficazmente a sua saúde e a agir sobre fatores que a influenciam. 

(Refencial de educação para a saúde). 

 

 
No âmbito da capacitação da comunidade educativa para a adoção de estilos de 
vida saudável são desenvolvidas os seguintes temas: 
 
Tema 1.Saúde mental e prevenção da violência 
Subtemas: 
1.1 Identidade 
1.2. Pertença 
1.3. Comunicação 
1.4. Emoções 
15. Autonomia 
1.6. Interação 
1.7. Risco 
1.8. Proteção 
1.9. Violência 
1.10. Escolhas, desafios e perdas 
1.11. Valores 
1.12. Resiliência 
Tema 2.Educação alimentar  
Subtemas: 
2.1. Alimentação e influências socioculturais 
2.2. Alimentação, nutrição e saúde 
2.3. Alimentação e escolhas individuais 
2.4. O Ciclo do alimento – do produtor ao consumidor 
2.5. Ambiente e alimentação 
2.6. Compra e preparação de alimentos 
2.7. Direito à alimentação e segurança alimentar 
2.8. Alimentação em meio escolar 

 



P E S  ( P r o m o ç ã o  e  E d u c a ç ã o  p a r a  a  S a ú d e )      
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OBJETIVOS/ TEMAS E SUBTEMAS 

 
 
 
Objetivos:  
 
 
Contribuir para mais saúde, mais educação, mais equidade e maior 
participação e responsabilização de todos/as com o bem-estar e a qualidade 
de vida de crianças e jovens. 
 

 Promover estilos de vida saudável e elevar o nível de literacia para a saúde da 
comunidade educativa 

 

 Contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente escolar e para a 
minimização dos riscos para a saúde 

 

 

 Promover a saúde, prevenir a doença da comunidade educativa e reduzir o 
impacto dos problemas de saúde no desempenho escolar dos/as alunos/as; 

 
 

 Estabelecer parcerias para a qualificação profissional, a investigação e a 
inovação em promoção e educação para a saúde em meio escolar. 

 
Tema 3.Atividade física 
Subtemas: 
3.1: Comportamento sedentário 
3.2: Atividade física e desportiva 

 
 
Tema 4.Comportamentos aditivos e dependências 
Subtemas: 
4.1. Comportamentos aditivos e dependências (CAD) 
4.2. Tabaco 
4.3. Álcool 
4.4. Outras substâncias psicoativas (SPA) 
4.5. Outras adições sem substância 

 
 
Tema 5.Afetos e educação para a sexualidade 
Subtemas: 
5.1. Identidade e Género 
5.2. Relações afetivas 
5.3. Valores 
5.4. Desenvolvimento da sexualidade 
5.5. Maternidade e Paternidade 
5.6. Direitos sexuais e reprodutivos 
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Covilhã, 026 setembro 2022                                     
 

 

Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE|2015)  &   Referencial de Educação para a saúde – junho 2017 

 

«Cada criança e jovem da Europa tem o direito e deve ter a oportunidade de ser educado numa escola promotora da saúde» 

   Rede Europeia de Escolas Promotoras da Saúde. Resolução da 1.ª Conferência. -  Grécia. 1997      

 

 



 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

        2022 - 2023                   

 
    

ORGANIZAÇÃO / DINAMIZAÇÃO: BIBLIOTECA ESCOLAR (ALBERTINA LEITÃO E JESUÍNO SIMÕES) 

 

 
  
  
 

 

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades a desenvolver 

VERTENTE: SER + COMUNICANTE 

Objetivos: 

 transformar a informação em conhecimento; 
 

 convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, utilizando diferentes 
metodologias e ferramentas para pensarem criticamente; 
 
 

 interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na 
sociedade; 
 

 estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos; 
 
 

 reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações culturais; 
 

 experimentar processos próprios das diferentes formas de arte; 
 
 

 apreciar criticamente as realidades artísticas, em diferentes suportes tecnológicos, pelo 
contacto com os diversos universos culturais; 
 

 ter consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral por 
forma a estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar. 

 

 

 propostas concretas de visualização de filmes para algumas 
disciplinas (e.g. História, Cidadania e Desenvolvimento, 
Projeto Integrador…); 
 

 projeção de filmes que complementem atividades realizadas 
tradicionalmente na escola (Semana da Leitura, Semana da 
Cultura Científica, Mês Internacional das Bibliotecas 
escolares…); 
 

 projeção de filmes e elaboração de uma exposição para 
assinalar as comemorações do centenário de José Saramago; 
 

 tardes de cinema (projeção de filmes na sala “P(l)ano Preto”); 
 

 articulação com o Plano Nacional de Artes (PNA) numa 
perspetiva de desenvolvimento de competências e de 
formação de público, mas essencialmente com o objetivo de 
proporcionar oportunidades de aprendizagem nas disciplinas 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and 
Mathematics). 

 
 



 
 

 
 
 
  

 

 

(Logotipo do Projeto) 
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 Organização / dinamização: Celina Prata Vieira 

 

 
 
 
  
 
  
 

Curso Profissional Técnico de Receção Hoteleira 

 
Escola Secundária Quinta das Palmeiras, 16 de  setembro de 2022                                                   A Coordenadora do Projeto – Celina Prata Vieira 
 

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades a desenvolver 

VERTENTE 

                                   SER +COMUNICANTE  

  

Nº 6 

  

Com esta atividade pretende-se:  

  

• Desenvolver as capacidades comunicativas dos alunos;  

• Aplicar conhecimentos;  

• Refletir sobre o meio envolvente;  

• Motivar para uma participação cívica, consciente e 

informada.  

  

  
Observações: Projeto inserido no PAE do Curso Profissional Técnico de Receção 
Hoteleira/ Alunos envolvidos no projeto – 11º H 

 

 

 

 

 

 

- Apontamento semanal no programa de Rádio “Palmeiras ConVida”, emitido às terças-

feiras na Rádio Cova da Beira, sobre a cidade da Covilhã, curiosidades, cultura e lazer.   
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 Organização / dinamização: Grupo de Educação Física 

 

 
 
 
  
 
  
 

 

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades a desenvolver 

VERTENTE: SER + PESSOA 

 

Nº4 – Desporto Escolar 

 
 
 
1 a 8 – Grupos equipa do desporto escolar 
Calendarização: Ao longo do ano letivo 
Público alvo: Alunos de 3º ciclo e ensino secundário 

 

 

 

 

Grupos equipa de Ténis de mesa e Patinagem (professora Dina Rodrigues); Badminton e 
Desporto Escolar Mais Ativo (professor Nuno Rodrigues); Basquetebol iniciados femininos e 
Basquetebol iniciados masculinos  (professor Sérgio Antunes); Futsal iniciados masculinos e 
Ténis (professora Marta André); Futsal juvenis masculinos (professor Marco Rodrigues). 
 
Estes grupos têm como objetivo: 
 Incentivar e desenvolver o gosto pela modalidade desportiva praticada no clube do desporto 

escolar; 
 Promover o desenvolvimento de atitudes de autoconfiança, de autonomia, de cooperação, 

de tolerância, de responsabilidade; o cumprimento de regras e de respeito por companheiros 
e adversários em situação de jogo e competição; a aquisição de competências físicas e 
táticas, na via de uma evolução desportiva e da formação integral do jovem; 

 Desenvolver atitudes de sociabilidade, o espírito de equipa, hábitos de vida saudável, gosto 
pela prática da atividade desportiva e pelas atividades rítmicas e expressivas nos alunos, 
contribuindo para o seu desenvolvimento integral; 

 Melhorar a expressão corporal e contribuir para uma melhor prestação nas atividades 
expressivas 
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 Organização / dinamização: Grupo de Educação Física 

 

 
 
 
  
 
  
 

 
 
 

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades a desenvolver 

VERTENTE: SER + PESSOA 

 
Nº4 – Desporto Escolar 
 
 
 
9 – Projetos Especiais 
Calendarização: Ao longo do ano letivo 
Público alvo: Alunos de 3º ciclo e ensino secundário 

 

 
 

 

 

 

 
 
Os projetos especiais têm como objetivos: 
 Incentivar e desenvolver o gosto pelas modalidades desportivas individuais e coletivas; 
 Promover o desenvolvimento de atitudes de autoconfiança, de autonomia, de cooperação, 

de tolerância e de responsabilidade; 
 Desenvolver atitudes de sociabilidade;  
 Promover o cumprimento de regras e de respeito por companheiros e adversários em 

situação de jogo e competição; 
 Desenvolver nos alunos hábitos de vida saudável; 
 Participar em eventos realizados pela escola e demonstrando o trabalho realizado na 

disciplina de Educação Física; 
 Promover atitudes de solidariedade pelos outros. 

 



 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

        2022 - 2023                    
 
 

 
 Organização / dinamização: Grupo de Educação Física 

 

 
 
 
  
 
  
 

 
 
Escola Secundária Quinta das Palmeiras, 6 outubro de 2022                                                       
 

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades a desenvolver 

VERTENTE: SER + PESSOA 

 
 
 
 
Nº 7 – Pensa diferente vive o desporto/ DE Ativo 
Calendarização: Ao longo do ano letivo 
Público alvo: Alunos de 3º ciclo e ensino secundário 

 

 

 

 

 
Atividades do núcleo de estágio, coordenado pelo professor Nuno Rodrigues (em cooperação 
com grupo de ensino especial), que vão de encontro aos seus objetivos primordiais:  

1- A promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis”;  
2- A promoção do desporto para todos visando a inclusão de alunos com necessidades 

educativas especiais. 
As atividades foram programadas com o intuito de o núcleo de estagiários proporcionar aos 
alunos do terceiro ciclo e secundário atividades não letivas, que lhes permitam terem 
experiências desportivas diferentes das que são programadas e aplicadas nas aulas de Educação 
Física. Estas atividades têm o intuito de mostrar aos alunos os diferentes benefícios da atividade 
física e, de certa forma, mostrar-lhes a panóplia de atividades que podem ser realizadas. Neste 
sentido, de uma forma geral as atividades aqui propostas têm como finalidade incutir nos alunos 
o gosto pela prática desportiva ao longo da vida. 

 



 
 

 
 
 
  

 

  

 

 

        2022 - 2023                    

 
 

 
 Organização / dinamização: Maria da Conceição Alves e Núcleo de estágio/ Cidadania e Desenvolvimento   

 

 
 
 
  
 
  
 

 
Escola Secundária Quinta das Palmeiras, setembro de 2022                                                       
 

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades a desenvolver 

Domínio da ENEC:  Educação ambiental  

Vertente: Ser + pessoa 
Programa Ecovalor, um projeto da RESIESTRELA – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A, 
integrado na Operação Comunicação Ambiental Estratégica com vista à valorização de resíduos urbanos, 
cofinanciada pelo POSEUR e dirigido à comunidade escolar, abrangendo todos os níveis de ensino da região 
abrangida. 
 
Objetivos: 
Educar, sensibilizar e promover, em toda a comunidade escolar (alunos, professores, auxiliares e ação educativa 
e famílias), uma maior informação sobre as vantagens de adotar comportamentos ambientalmente corretos no 
âmbito da valorização dos resíduos urbanos, e, através do contacto direto, motivar para uma alteração de 
comportamentos que permita melhorar o desempenho ambiental dos municípios. 
Promover a redução de resíduos urbanos (RU) na origem, através da alteração de hábitos de consumo;  
Sensibilizar para a Gestão Integrada dos Resíduos política de 3R; a instrução e sensibilização ambiental sobre 
boas práticas face aos RU e para a correta utilização dos equipamentos de deposição de RU. 
Sensibilizar as pessoas sobre a importância de minimizar a degradação da natureza, provocada pela produção 
de lixo que é gerado diariamente. 
Aumentar as quantidades de resíduos recicláveis encaminhados para reciclagem e sensibilizar e educar a 
comunidade para a correta utilização dos Ecopontos Amarelo e Azul. 

Participar no Concurso “separa e Ganha” no âmbito do Programa Ecovalor, em parceria com a Resiestrela, 

que visa promover boas práticas ambientais, recorrendo à separação de embalagens usadas. 

 

 

Ao longo do ano letivo: 

 

- Ações de sensibilização destinadas a diferentes 

públicos; 

 

- Concurso de recolha de resíduos recicláveis Separa e 

Ganha. 

      Recolha dos sacos na escola pela Resiestrela 

 

 

Dinamizadores:  

 

Maria da Conceição Alves e núcleo de estágio no 

âmbito de Cidadania e Desenvolvimento 
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O Clube Ubuntu da Escola Secundária Quinta das Palmeiras funciona em com outros projetos vocacionados para os mesmos fins, de forma a que possam ser potenciados recursos e 
resultados. Professores e alunos envolvidos desenvolvem as iniciativas tendo por base os mesmos fundamentos e o mesmo enfoque de promover competências de intervenção ativa ao 
serviço das comunidades. 

 

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 

Capacitar jovens enquanto agentes de transformação ao serviço das 

comunidades, promovendo o desenvolvimento integrado de 

competências, com enfoque nas capacidades para a liderança 

servidora; 

 

Capacitar educadores que, demonstrando ter experiência e aptidão 

como formadores, reconhecendo o potencial de transformação do 

método Ubuntu, ajudem a disseminá-lo promovendo uma cultura de 

construção de pontes, onde os líderes servidores tenham um papel 

cada vez mais relevante; 

 

Promover o diálogo entre e dentro das comunidades para a 

promoção da paz e construção da justiça, contribuindo para o 

desenvolvimento de sociedades mais inclusivas e resilientes; 

 

 

Plano de formação da equipa 2022-2023 
 

setembro - Sessão de apresentação do projeto da Academia de Líderes 

Ubuntu - Escolas, no âmbito do Plano 21|23 Recuperação de Aprendizagens 

da DGE. 

outubro - Formação Teórico Conceptual de Educadores Ubuntu 2022-23. 
 

10 e 11 de novembro – Capacitação prática de Educadores Ubuntu (Guarda). 
 

6 a 10 de fevereiro – Semana Ubuntu. 
 

novembro - Encontro Nacional Escolas Ubuntu, em Lisboa. 
 

45/90m por semana – Reunião com o Clube Ubuntu (dinamização de 

atividades). 
 

Em data a marcar – Avaliação e partilha de boas práticas. 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 

Desenvolver uma ética do cuidado, focada na empatia, atenção e 

responsabilidade, considerando três dimensões: eu, eu-outro, eu-

mundo. 

20 de outubro – Dia Mundial de Combate ao Bullying; 

 

5 de dezembro – Dia Mundial das Acessibilidades; 

 

16 de janeiro – Martin Luther King – Dia de Serviço; 

 

fevereiro – semana da empatia; 

 

março – Semana do Livro Ubuntu (em parceria com a Biblioteca Escolar); 

 

abril – Cuidar do Ambiente Plantar Uma Árvore Ubuntu; 

 

16 de maio – Semana da Resiliência.  

  

Acrescento aqui, o "Dia Ubuntu", para professores e funcionários. 

Dividir os alunos do Clube por grupos; Fazer um levantamento de quem tem projetos de cidadania ligados ao clube; Direcionar as atividades para os grupos; … 

 

Escola Quinta das Palmeiras, outubro 2022                                                                                                     A coordenadora: Liliana Garrido 
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ESCOLA: Secundária Quinta das Palmeiras, Covilhã                                                                                                                                                    ANO LETIVO: 2022-2023 
 
 

O QUÊ? COM QUEM? 
Nº DE ALUNOS 
POR ATIVIDADE 

PARA QUEM? 
Nº DE ALUNOS 
POR ATIVIDADE 

ONDE? QUANDO? COM O QUÊ? OBSERVAÇÕES 

 
Projeto CRIATramas 
 
. Realização de Trabalhos 
multi e interdisciplinares 
. Visitas de estudo 
. Palestras 
. Workshops/Oficinas 
. Sessões de 
Sensibilização 
. Podcasts/Publicações 
. Montagem de 
Exposições 
. Percursos 
históricos(pela região) 
. Debates 
. Instalações  
 

 
. Professores de 
Artes Visuais 
. BE(Biblioteca 
Escolar) 
. PNC(Plano 
Nacional de 
Cinema) 
. Museu de 
Lanifícios da 
Covilhã(2 Núcleos) 
. Associação New 
hand Lab 
. CMC(Câmara 
Municipal da 
Covilhã) 
. Alunos 3ºCiclo,  
Secundário e 
Profissional 
 
 

 
A definir mediante 
programas 
curriculares e 
estádio de 
desenvolvimento 
dos alunos, 
pertinência e 
interesses.  

 

. Alunos 

. Pessoal docente, 
pessoal não 
docente 
 
. Famílias 
 
. comunidade… 

 
.Conforme grupos 
turma, pertinência 
e interesses dos 
alunos, … 

 

. sala de alunos, 

sala de aula, 

corredores, 

cantinas, espaço 

exterior… 

 

.Museus 

. Teatro 

.Galerias 

. Espaço público… 

 

 
Durante o ano 
letivo 
 
A definir  
Data, hora, 
duração, ritmos, 
temporalidades, 
regularidade, 
reiteração,… 

 
Recursos físicos, 
humanos e 
financeiros, 
infraestruturas, 
equipamento 
técnico e outro 

 
O plano irá ser 
construído ao 
longo do ano 
letivo 

 

 

 

Escola Secundária Quinta das Palmeiras – Covilhã, 18/11/2022                                                                                             A Coordenadora do PCE (Projeto Cultural de Escola)  

                                                                                                                                                                             Maria Nunes da Conceição Afonso 
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DESIGNAÇÃO/TEMA 
 
PALESTRANTE/FORMADOR 

 
DINAMIZAÇÃO 

 
DESTINATÁRIOS 

 
CALENDARIZAÇÃO/ 

MODALIDADE  

Ação de formação “Poupar e Investir? Sempre com 
rede” 

DECO JOVEM Grupo de Geografia Alunos do 11º ano do CP 
Técnico de Receção 
Hoteleira 
 

6 de outubro de 
2022 

ACD “Verbo: Software português de comunicação 
aumentativa e alternativa” 

Andreia Matos Departamento de Educação 
Especial 

Professores e técnicos de 
Educação Especial  
 

11 de outubro 

Ação de Formação “Prevenção, deteção e 
denúncia do crime de Violência Doméstica - 
(PF2.C1)” 

 

INA - Instituto Nacional de 
Administração 

Gabinete do Diretor e DGESTE Coordenadora da EMAEI outubro 2022 

Palestras no âmbito da Química e da Física – 
Semana da Cultura Científica 

 

A designar Núcleo de Estágio de Físico-
Química 

Alunos de 10º e/ou 11º e 
12º anos 

21 a 25 de 
novembro  

 Gmail: Dicas para Professores 
 
 

Miguel Ribeiro BE Docentes da ESQP 7 de dezembro de 
2022- ACD 

ACD sobre “Acolhimento e Integração de MENA” 

 
Equipa da ACM e UNICEF Gabinete do Diretor Pessoal docente e não 

docente 
15 e 16 de dezembro 

Palestra sobre “As medidas de promoção das 
manufaturas têxteis na Covilhã pelo Conde da 
Ericeira e pelo Marquês de Pombal”  
 

Dra. Elisa Pinheiro Grupo de História Alunos do 11º ano do Curso 
de LH 
 

A definir 
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Palestra sobre “A Indústria de lanifícios na Covilhã, 
durante o período da Regeneração” 

Dra. Elisa Pinheiro Grupo de História - Alunos do 11º ano do 
Curso de LH 
 

A definir 

Conferência sobre “Os 200 Anos da 1ª 
Constituição Portuguesa” 

Professor Nuno Avelãs (UC) Grupo de História - Turmas do 9º ano  
- Alunos 12º ano do Curso 
de  LH 
 

A definir 

Palestra sobre “A Questão Colonial” A designar Grupo de História - Turmas do 9º ano  
- Alunos 12º ano do Curso 
de LH 
  

A definir 

Palestra sobre “O 25 de Abril de 1974”” 
 

Um antigo capitão de abril 
a designar 
 

Grupo de História - Turmas do 9º ano  
- Alunos 12º ano do Curso 
LH 
 

A definir 

Sessão de sensibilização/esclarecimento sobre 
“Métodos Contracetivos e Infeções Sexualmente 
Transmissíveis” 

Equipa do Centro de Saúde 
da Covilhã 

Equipa da Saúde Escolar 
Grupo de Geografia 
Professores de Cidadania e 
Desenvolvimento 
 

- Turmas do 8º ano A definir 

Palestra sobre temas de “Geopolítica 
Internacional” 
 

Docentes do Curso de 
Relações Internacionais 
(UBI) 
 

Professores de Geografia Alunos do 11º e 12º anos 
de Geografia A e C 

A definir 

Sessões de trabalho (3) sobre “Alterações 
Climáticas” (DAC – “Desenvolvimento Sustentável 
e Educação Ambiental)  
 

Elementos do Geopark Professores de Geografia, 
Ciências Naturais e Cidadania e 
Desenvolvimento 

Comunidade Escolar A definir 
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Sessão de trabalho sobre “Os jovens e a 
Empregabilidade”  
 

EAPN Professores de Cidadania e 
Desenvolvimento 

Comunidade Escolar A definir 

Sessões/Debates sobre temas das AE de Filosofia, 
Psicologia e Sociologia, Área de Integração e 
Psicologia B 
 

Professores e alunos da 
ESQP 

Grupo de Filosofia Alunos das turmas de CT e 
LH do Ensino Secundário 

Ao longo do ano 
letivo 

Masterclass 
“Ser cientista por um dia… Com as mãos nas 
partículas” 
 

 
A designar 

Núcleo de Estágio de Físico-
Química 

Alunos de 11º e 12º anos 2º semestre 

Workshop “A Voz como instrumento de trabalho” 
 

Raquel Crespo, Terapeuta 
da Fala 

Departamento de Educação. 
Especial 
 

Pessoal docente e não 
docente da ESQP 

16 de Abril 

Palestra sobre “Política, democracia e participação 
cívica” 

João Nuno Mineiro Professores de Cidadania e 
Desenvolvimento 
 

Alunos do 12º ano (VEC) A definir 

Palestra sobre “Literacia Financeira e educação do 
consumidor” 
 

Especialista do ISCTE Professores de Cidadania e 
Desenvolvimento 
 

Alunos do 12º ano (VEC) 2º semestre 

Palestra subordinada ao tema “Estou a terminar o 
secundário. E agora…?” 

Ex-alunos da ESQP Professores de Cidadania e 
Desenvolvimento 
 

Alunos do 12º ano (VEC) 2º semestre 

Ações de formação de acompanhamento e apoio 
ao desenvolvimento de ideias de negócio 
 

Guest Speakers Professores de Projeto 
Integrador (PI) 

Alunos do 8º ano de PI A definir 

Seminário sobre “Empreendedorismo e o perfil do 
empreendedor” 

Alunos do 8º ano de 
Projeto Integrador 

Professores e alunos de PI Alunos, professores e 
encarregados de educação 

maio de 2023 
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ACD “Quando a violência sexual atinge os jovens 
com deficiência…” 
 

Célia Prata Departamento de Educação 
Especial 

Pessoal docente e não 
docente da ESQP 

A definir 

ACD - “CAA com Violinos e Adufes” Leonor Narciso e Paulo 
Tojeira 

Departamento de Educação 
Especial 
 

Pessoal docente e não 
docente  

A definir  

Ação de Formação "Bem-estar, saúde e 
competências socio emocionais na Escola"  
 

a designar Departamento de Educação 
Especial 

Pessoal docente e não 
docente 

A definir 

 
 




