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ESCOLA SECUNDÁRIA DE PEDRO NUNES  MONITORIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
           2017.2018 

 

A monitorização do Plano Anual de Atividades está articulada e organizada de acordo com os vetores estratégicos e os objetivos gerais definidos no 

Projeto Educativo da Escola. 

 

Vetores Estratégicos 

 Promover o sucesso educativo 
 

 Tornar a Escola num local de socialização e cultura 
 

 Envolver a comunidade educativa na vida da Escola 
 

 Promover a valorização profissional de todos os agentes educativos 

 

 

 

Objetivos Gerais 

1. Proporcionar ao aluno o desenvolvimento da sua formação intelectual, moral e cívica; 

2. Fornecer e consolidar as capacidades humanísticas, filosóficas, científicas, artísticas e técnicas essenciais; 

3. Promover o gosto pela investigação, apoiando a participação da Escola em projetos multidisciplinares; 

4. Ter uma atitude proativa relativamente à importância e ao ensino da língua portuguesa e das línguas estrangeiras; 

5. Integrar o aluno na comunidade escolar e desta numa comunidade social alargada; 

6. Criar condições para que a Escola seja não só um ponto de reunião, mas também um espaço que possa ser reconhecido por todos e sobretudo 

pelos alunos como seu; 

7. Sensibilizar e promover a importância de estilos de vida saudável. 
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Vetor estratégico                                                                                                                                                                                                      Promover o sucesso educativo 

 

Designação 
Realização 

De acordo 
com o 

planeado 
Impacto/Dinâmica 

/Participação 

Observações Avaliação 

S 
N 

(obs.) 
S 

N 
(obs.) 

(justificação da não realização ou 
alteração da planificação)  

 

Sociedade Nacional de Belas 
Artes 
Exposição de trabalhos de 
alunos 
Visita de estudo 

X  X  

Participaram 25 alunos do 10.º I. A 
visita de estudo permitiu o contacto 
com trabalhos de desenho, pintura, 
fotografia e escultura realizados por 
estudantes de Artes, tendo sido 
muito estimulante e motivadora. 
Foram ainda analisados alguns 
edifícios no trajeto, entre os quais o 
prédio e a sinagoga desenhados por 
Ventura Terra. 

 Relatórios elaborados pelos alunos  

Exposição “Turbulências” 
Torreão Nascente da 
Cordoaria 
Visita de estudo 

X  X  

Participaram 27 alunos do 10.º I. 
A exposição apresentava um 
conjunto de obras da Colecção “La 
Caixa” de Arte Contemporânea, 
com predomínio do vídeo, 
fotografia e instalação. 

 Relatórios elaborados pelos alunos 

Dia Mundial da Alimentação X  X  

Distribuição de 70 Kg de fruta, 400 
garrafas de água e 100 pacotes de 
bolachas artesanais. Os alunos 
realizaram cartazes e fruta em 
papelão para apresentarem na 
Escola. Nº de alunos? 

 
 

Relatório 

Museu do Dinheiro 
Visita de estudo guiada X  X  

Participaram 63 alunos das turmas 
E e F do 10.º ano e E e F do 11.º 
ano. 
A visita foi muito positiva e 
esclarecedora, abordando 
conteúdos programáticos da 
disciplina de Economia A. 

 Exploração em sala de aula 
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“Alta Montanha” 
Palestra 

 
X 
 

 X  

Participaram as turmas 8.º A (30 
alunos) e 11.º G e H (60 alunos). 
Os objetivos propostos foram 
atingidos. Os alunos mostraram-se 
interessados e participaram no 
debate final sobre os problemas 
associados ao planeamento de uma 
expedição em alta montanha, na 
Cordilheira dos Himalaias, e a 
necessária preparação física. 

 

Exploração em sala de aula 

Study abroad 
Palestra e Q&A   X  X  

Turmas 10.º D, 10.º E, 10.º H 
(Inglês). Os alunos participaram 
ativamente e com interesse. nº 

 
Apreciação em ata do Departamento e 
dos Conselhos de Turma 

Assembleia da República 
Sessão Plenária de 
debate/discussão do 
Orçamento do Estado 2018 
Visita de estudo 

X  X  

Participaram as turmas 11.º E (22 
alunos) e 11.º F (27 alunos). Os 
objetivos propostos foram atingidos 
e todos os alunos se mostraram 
interessados pela discussão sobre o 
Orçamento de Estado para 2018. 
Ligação com a unidade 11-A 
(“Intervenção do Estado na 
Economia”), a lecionar no 2.º 
Período. 

 

Exploração em sala de aula 
Elaboração de questionário e de um 
relatório 
Publicação na página da Escola. 

Laboratorio Chimico – 
MNHNC 
Visita de estudo 

X  X  

Participaram 26 alunos da turma 
12.º D (14 de novembro de 2017) e 
31 alunos da turma 10.º A (10 de 
janeiro de 2018). Os alunos 
manifestaram interesse na visita e 
os objetivos propostos foram 
atingidos.  

 Relatório 

Healthy Lifestyle vs 
Addictions 
Sports, Exercise and Healthy 
Habits 
Sensibilização para hábitos 
saudáveis e exposição de 
cartazes 

X  X  

Participaram os 30 alunos da turma 
A do 8.º ano (Inglês). Os objetivos 
propostos foram atingidos e todos 
os alunos se envolveram com 
empenho na atividade. 

 
Exploração e respetiva exposição em 
sala de aula e registo no Blog da Escola 

Environmental Threats and 
People’s Awareness 
Irreversible Damages vs 
Greener Solutions 

X  X  

Participaram ativamente os 140 
alunos das turmas A, C, D, F e H do 
11.º ano (Inglês), tendo todos os 
objetivos propostos sido atingidos. 

 
Apresentação dos trabalhos e dos 
vídeos entre as diferentes turmas 
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Elaboração de 
trabalhos/vídeos 

Laboratório Forense e 
Criminal 
“Culpado ou Inocente: a 
Biologia Responde” 
Farmácia 
“Cria a tua Essência!” 
Atividades experimentais na 
Escola Superior de Saúde 
Ribeiro Sanches – U. 
Lusófona 

X  X  
28 alunos do 11.º A e 2 professores 
da turma (Helena Melo e M.ª Emília 
de Carvalho). 

 

Discussão em sala de aula 

Halloween – “Roots and 
Traditions” 
Class exhibition – “Spooky 
Spot” 
Exposição dos trabalhos na 
sala e no Blog da Escola 

X  X  

Participaram os 30 alunos da turma 
A do 8.º ano (Inglês). Os objetivos 
propostos foram atingidos e todos 
os alunos se envolveram com 
empenho na atividade. 

 

Relatório 

Veganism 
Palestra e Q&A   X  X  

Turma 11.º B (Inglês). Os alunos 
participaram ativamente e com 
interesse.nº 

 
Atas dos Conselhos de Turma 
Nonioblog 

Museu Nacional de História 
Natural e da Ciência 
Visita de estudo 

X   X 

Participaram 30 alunos do 7.º D e 2 
professores da turma: Manuel 
Pinho (CN) e Paulo Ernesto (FQ). Os 
alunos manifestaram interesse na 
visita e os objetivos propostos 
foram atingidos. 

A sessão destinada aos alunos da 
turma 7.º E foi adiada, o que 
impossibilitou a sua realização.  

Discussão e questões em sala de aula 

Christmas Tree Messages 
Árvore com Mensagens de 
Natal dos Alunos 
Class Exhibition – “ Merry 
Christmas Time” 
Elaboração de Cartões de 
Natal 
Exposição dos trabalhos na 
sala e no Blog da Escola 

X  X  

Participaram os 30 alunos da turma 
A do 8.º ano (Inglês). Os objetivos 
propostos foram atingidos e todos 
os alunos se envolveram com 
agrado nas atividades. 

 

Relatório 

Dia Mundial Contra a Sida X  X  

Elaboração em grupo de um 
conjunto de 8 cartazes, resultante 
da escolha feita pelo 10.º I a partir 
dos projetos individuais. 

 Relatório 
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Torneio de Futsal X  X  

Participação de 65 equipas, 
perfazendo um total de 521 alunos. 
Envolvimento de todos os 
professores do Departamento de 
Educação Física. Os objetivos foram 
atingidos com sucesso, apesar de 
alguns casos de falta de 
comparência de equipas no 
torneio. 

 Relatório 

Feira/Banca de Natal de 
comercialização de produtos 
biológicos 

X   X 

Alunos organizadores – turmas do 
11.º e 12.º ano de Economia. 
Destinou-se à comunidade 
educativa e o balanço é muito 
positivo.nº 

O Departamento considerou que a 
atividade teria mais impacto se fosse 
realizada no Dia da Escola (22 de 
janeiro), sendo de prever um maior 
fluxo de visitantes e maior 
disponibilidade dos participantes. 

 

Concurso Euroescolas 
Centro Europeu Jean Monet 

 X    
Não realizado devido ao limite de 
idade exigido (16 anos até 
31/12/2017). 

 

Inquérito aos alunos sobre 
hábitos de vida saudável X  X  

Inquérito realizado aos alunos dos 
7.º e 8.º anos.nº alunos 

 Relatório 

The Environment: Problems 
and Solutions 
Produção fílmica 

X  X  11.º E e I. Bom impacto. Nº alunos  Atas dos Conselhos de Turmas 

Microscópio Eletrónico da 
Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa 
Visita de estudo 

X  X  

Alunos das turmas A, B e C do 10.º 
ano, no total de 93 alunos, 
acompanhados por 6 professores: 
Carlos Vieira de Castro, Paulo 
Marques, Ana Cristina Jesus, Sofia 
Santos, Eduardo Gomes, Manuela 
Oliveira.  
Os alunos assistiram a uma aula 
teórica sobre Microscopia e a uma 
aula prática no Laboratório, onde 
observaram materiais biológicos 
(plantas e animais), com o 
Microscópio Eletrónico de 
Varrimento. Os objetivos propostos 
foram atingidos e todos os alunos 
participaram na atividade com 
agrado. 

 Exploração em sala de aula 
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Toxicodependência e 
Alcoolismo 
Consumo versus 
Consequências 

X  X  

Foi feita uma sensibilização para 
esta temática, na qual participaram 
as 9 turmas do 10.º ano. Muito 
Bom. Foram abordados vários 
aspetos da saúde escolar e aspetos 
relacionados com a 
toxicodependência, consumo de 
álcool e suas consequências. 

 Relatório 

PNEP/FPCCSIDA – Ed. Sexual 
– F. Cívica X  X  

Todas as turmas do 7.º e do 9.º 
anos integradas no PNEP do 
CaojLisboa da FPCCSIDA.  

 Relatório do CAOJ 

Ed. Sexual – P. Sexualidade 
ESPN – F. Cívica X  X  

Todas as turmas dos 7.º, 8.º e 9.º 
anos que não estão abrangidas pelo 
PNEP. Nº 

 
Relatório 
Plano de Turma 

“Cancro”  
Palestra pelo Instituto de 
Medicina Molecular 

X  X  

12.º ano de Biologia (turmas A e B), 
11.º A e 10.º A, no total de 105 
alunos, com participação ativa. 
Professoras: Carla Almeida, M.ª 
Emília de Carvalho e Manuela 
Oliveira 

 Exploração em sala de aula 

Toxicodependência  
Consumo versus 
Consequências 

X  X  

Projeção multimédia sobre a crise 
opiáceos nos EUA que apareceu na 
revista Time à turma I do 10.º ano. 
Impacto muito forte pelo poder e 
qualidade das imagens e 
depoimentos. 

 
Apreciação em ata de Conselho de 
Turma 

Museu Nacional de Arte 
Contemporânea 
ou Museu do Design ou 
Coleção Berardo 

 X    

Dado o mau comportamento das 
turmas, o professor organizador não 
se sentiu em condições de garantir 
um comportamento adequado em 
situação de visita guiada.  
A visita de estudo substituída pelo 
visionamento de filme, na sala 
anexa à Biblioteca, abordando as 
questões da criação artística, do 
mecenato e do coleccionismo. O 
filme foi visto com interesse e 
atenção e os comentários ao 
mesmo permitiram confirmar a sua 
adequação. 
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Suporte Básico de Vida 
Workshop X  X  

Participaram as 5 turmas do 9.º ano 
(150 alunos), de forma ativa e 
interessada. No entanto, as turmas 
A e B tiveram um comportamento 
mais agitado. 
Participaram, de forma ativa e 
interessada, os alunos das turmas 
12.º A e 12.º.B, com os professores 
das respetivas turmas. 

 
Conteúdos avaliados nos testes 
sumativos de CN  

National Debating 
Competition–British Council  X    

Não realizada por motivo de 
desistência dos alunos propostos. 

 

National Public Speaking 
Competition–British Council X   X 

Fraca adesão dos alunos com 
progressivas desistências. Um grupo 
inicial de alunos interessados (11.º e 
12.º anos) ficou reduzido a uma 
candidata, que desistiu após o 
primeiro workshop. 

Foi concretizada a primeira fase 
(redação de discurso e primeiro 
workshop, com uma orientadora do 
Instituto). Por motivo de desistência 
da candidata, a Escola não 
participou no concurso. 

Atas dos Conselhos de Turma 

Exposição 800 anos da Saúde 
em Portugal - Museu da 
Saúde do INSRJ 
Visita de estudo  

X  X  

Participaram 26 alunos do 9.º A, 
com as professoras Carmo Soares, 
M.ª Emília de Carvalho e Marta 
Fialho. 
A maioria dos alunos teve um 
comportamento inadequado. 

 

Exploração em sala de aula 

“Caça aos asteroides” 
Projeto de investigação X  X  

Participaram, com empenho, 4 
alunos do 7.ºC, nas cinco sessões 
que decorreram às terças-feiras 
após as atividades letivas, com a 
professora Ana Rita Guerra. Os 
alunos analisaram imagens 
provenientes de telescópios 
localizados no Hawai. Foram 
identificados seis possíveis 
asteroides ainda sujeitos a 
confirmação. 

 

Relatório elaborado pelos alunos 

Laboratorio Chimico – 
MNHNC 
Visita de estudo 

X  X  

Participaram 31 alunos da turma 
10.º A. Os alunos manifestaram 
interesse na visita e os objetivos 
propostos foram atingidos. 

 

Relatório 
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Planetário Móvel – 
“PlanetAzul” da Empresa 
Ludovic Martins 
Workshop na Escola 

 X   

 A empresa contratada alterou por 
duas vezes a data prevista para a 
realização da atividade (de janeiro 
para maio e novamente de maio 
para outra data), não permitindo a 
organização atempada da mesma. 
Mais se informa que a atividade foi 
agendada com a empresa em 
outubro/2017 para ser realizada em 
janeiro/2018. 

 

Schülerkino 
Cinema Jovem X  X  

O número de participantes foi de 90 
alunos e a projeção correu de forma 
excelente. 

 
Ata dos Conselhos de Turma 

St.Valentine’s Day! 
“Romeo and Juliet Corner” 
Fairy Tales and Unforgettable 
Love Stories 
Exposição de trabalhos/Blog 

X  X  
A turma A do 8.º ano participou 
ativamente. 

 Relatório 

Violência no namoro  X    

O preletor contactado pela 
FPCCSIDA não estava disponível e 
solicitou o reagendamento da 
atividade. 

Relatório 

“The Fashionable World of 
Beauty” 
Fashion, Brands and Trends 
Elaboração/Exposição de 
trabalhos 

X  X  
A turma A do 8.º ano participou 
com bastante empenho. 

 Relatório 

IST - Explora os materiais 
Visita de estudo X  X  

Participaram 30 alunos da turma 
10.º A. Os alunos manifestaram 
interesse na visita e os objetivos 
propostos foram atingidos. 

 Relatório 

Casa Fernando Pessoa 
Visita de estudo X  X  30 alunos do 11.º H  

Apreciação em ata do Conselho de 
Turma 

Instituto de Medicina 
Molecular (Lisboa) 
Visita de estudo 

X  X  
Participação, ativa e interessada, de 
alunos matriculados na disciplina de 
Biologia do 12.º B. 

 Exploração em sala de aula 

The Story Tale-“A 
Kaleidoscope of views” 
Capa e contracapa ou 
ilustrações para a obra de 

X  X  
A turma A do 8.º ano participou 
com bastante empenho. 

 Relatório 
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leitura extensiva 
Elaboração/Exposição de 
trabalhos/cartoons 

Torneio de Andebol X  X  

Participação de 32equipas, 
perfazendo um total de 274 alunos. 
Todos os professores do 
Departamento estiveram envolvidos 
na atividade, e consideramos que 
foi uma atividade em que se 
atingiram os objetivos esperados e 
com grande sucesso. 

 Relatório 

Torneio de Basquetebol X  X  

Participação de 32equipas, 
perfazendo um total de 145 alunos. 
Todos os professores do 
Departamento estiveram envolvidos 
na atividade, e consideramos que 
foi uma atividade em que se 
atingiram os objetivos esperados e 
com grande sucesso. 
 

  

Jardim Botânico de Lisboa 
Visita de estudo 

 X    

A visita não se realizou porque, até 
ao início de abril, o Jardim esteve 
fechado e, de acordo com 
informação obtida, não havia uma 
data prevista para a sua reabertura. 

 

Genética/Biologia Molecular 
Clonagem de genes: 
Introdução a técnicas Básicas 
de Biologia Molecular 
Atividades experimentais nos 
laboratórios da U. Lusófona 

 X    

Quando houve disponibilidade da 
parte da U. Lusófona, já não era 
pertinente do ponto de vista dos 
conteúdos que se estavam a lecionar 
na altura – 11.º B e C. 

 

Assembleia da República 
Visita de estudo a sessão 
plenária 

 X    
Impossibilidade de marcação em 
consonância com o horário dos alunos 
de ambas as turmas de Ciência Política. 

 

Museu da Farmácia 
Visita de estudo 

 X   - 

Não se realizou por não ter sido 
possível agendar para o dia da semana 
pretendido (3.ª-feira), de modo a não 
interferir com outras disciplinas, 
nomeadamente Português e 
Matemática A. 
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Fábrica Renova 
Visita de estudo 

 X   - 

Não se realizou por não ter sido 
possível agendar em datas que não 
interferissem com outras disciplinas e 
com a agenda de testes dos alunos. 

 

IST – Semana da Física 
Visita de estudo 

 X   - 

Não se realizou para o 11.º C por não 
ter sido possível agendar em horário 
que não interferisse com outras 
disciplinas, e não se realizou para o 
12.º C porque os alunos já tinham 
efetuado essa mesma visita de estudo 
no 11.º ano.  

 

Museu Rómulo de Carvalho 
Visita de estudo X   X 

Participaram, com interesse e 
curiosidade, as turmas 7.º A, 7.º F, 
8.º A, 8.º C e 8.º E. 

Não participaram as outras 4 turmas 
de 7.º ano. As 3 turmas de 8.º ano 
participantes aderiram posteriormente 
à programação inicial.   

Exploração em sala de aula 

Cancro 
Palestra pela Dr.ª Joana 
Caiado, da LPCC  

X   X 
Participaram 2 turmas do 11.º ano 
(11.º A e 11.º C) e respetivos 
professores de BG. 

Estava prevista para o 2.º período, mas 
transitou para o 3.º (11 de abril). 

Exploração em Sala de aula 

“Desenvolvimento 
Embrionário do Ouriço-do-
Mar” e “DNA - Onde Está o 
Criminoso?”  
Atividades experimentais nos 
laboratórios da U. Lusófona 

 X    

Estava prevista para o 2.º período, mas 
transitou para o 3.º. Acabou por não se 
realizar, porque a data marcada se 
revelou inadequada para a organização 
curricular da turma, devido à 
proximidade do exame nacional. 

 

Higiene Oral X  X  

Foi realizado um rastreio oral a 145 
alunos do 8.º ano.  
A ação foi feita em parceria com a 
higienista oral do Centro de Saúde 
da Alameda. 

 
Relatório 
 

“Consumer society and Fast 
Fashion”  
Palestra 

X  X  

Os alunos da turma 11.º B 
participaram dinamicamente na 
palestra dada por uma jovem 
designer a viver em Londres.  

 

Ata do Conselho de Turma 

“Teacher on the Road” 
Aulas dadas por professora 
americana da “Education 
First” 

X  X  

Os alunos das turmas 9.º E e 11.º G 
colaboraram dinamicamente com a 
professora americana, da 
organização “Education First”, que  
lecionou uma aula sobre 
“Travelling” e outra sobre ”Social 
Media”. 

 

Atas dos Conselhos de Turma 
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Laboratórios de 
Biotecnologia do IST X  X  

Participaram, de forma ativa e 
interessada, os alunos matriculados 
na disciplina de Biologia das turmas 
12.º A e 12.º  B. 

 Exploração em sala de aula 

Laboratórios de Ciências 
Médicas e Engenharia 
Biológica do IST 

X  X  

Participaram, de forma ativa e 
interessada, os alunos da turma 
11.º A, com as Professoras Helena 
Melo e M.ª Emília Carvalho. 

 Exploração em sala de aula 

Comemoração do dia 
Internacional da Mulher 
“A mulher na Ciência” 
Sessão na Academia das 
Ciências de Lisboa 

X  X  

Participaram, de forma ativa e 
interessada. os alunos do 11.º A e 
12.º C. com os Professores Helena 
Melo, M.ª Emília Carvalho e Pedro 
Eça. 

 Exploração em sala de aula 

14th International 
Masterclasses – Hands on 
particle physics 
Instituto Superior Técnico  

X  X  

9 alunos do 12.º C e professora de 
Física (Helena Melo), com 
participação ativa e empenhada dos 
alunos. 

 
Breve apresentação pelos alunos à 
turma, no 3.º período, aquando do 
estudo sobre física quântica 

“Postais Científicos” 
Projeto em parceria com a 
Escola Secundária Adolfo 
Portela – Águeda 

X  X  

Participação, com interesse, 
empenho e criatividade, de 30 
alunos da turma C do 7.º ano. Os 
postais de Páscoa foram trocados 
com os alunos da Escola Secundária 
Adolfo Portela – Águeda. 

 
A avaliação teve em conta o rigor 
científico e a originalidade dos postais 

“Todos Contam”  
Peddy-paper sobre literacia 
financeira e geográfica. 
 
 

X  X  

Participaram como organizadores 
alunos de Economia e Geografia: 
turmas do 11.º E ( 30  alunos), 11.º 
F (29 alunos), 9.º D ( 30 alunos) e 9º 
E ( 30 alunos). Teve como 
participantes alunos inscritos das 
turmas dos 8.º e 9. º anos de 
Geografia (60 alunos).  
Os objetivos propostos foram 
atingidos. Os alunos mostraram-se 
interessados e participaram na 
realização das questões e na 
concretização da atividade. Aos 
grupos participantes com maior 
pontuação, foram oferecidos 
prémios simbólicos. 

 
Apreciação em atas dos Conselhos de 
Turma 
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PNEP/FPCCSIDA – Ed. Sexual 
– F. Cívica X  X  Impacto/básico?  Relatório do CAOJ (repetido pág.7) 

Ed. Sexual – P. de Ed. Sexual 
ESPN – F. Cívica X   X 

Todas as turmas onde foi prevista a 
intervenção foram abrangidas. 
O grau de satisfação dos 
intervenientes (alunos e docentes) 
foi claramente positivo. 

Houve duas turmas em que não foi 
possível concretizar a totalidade das 
sessões inicialmente previstas 
devido a atividades que foram 
realizadas no dia das sessões e que 
condicionaram a presença dos 
intervenientes. 

Plano de Turma   
Relatório (repetido pág.7) 

Instituto de Medicina 
Molecular (Lisboa) 
Visita de estudo 

X  X  

Participaram 23 alunos do 12.ºA e 
duas professoras. 
Os alunos manifestaram-se muito 
interessados e participativos. 

 Ata da reunião de Conselho de Turma 

O ano da Morte de Ricardo 
Reis - Teatro a Barraca  
Visita de estudo 

X  X  

A obra O Ano da Morte de Ricardo 
Reis, de José Saramago, faz parte do 
programa do 12.º ano, logo, a ida ao 
teatro complementou o estudo da 
obra. Estiveram envolvidos 50 
alunos das turmas 12.º B e C. 

 

Impacto na sala de aula 
Apreciação em atas de CT 

Casa dos Açores - Exposição 
e conferência sobre Antero 
de Quental 
Visita de estudo 

X  X  

Envolveu 83 alunos das turmas 10.º 
C, 11.º H e 12.º C. Permitiu o 
enriquecimento cultural dos alunos. 

 
Impacto na sala de aula 
Apreciação em atas de CT 

Casa Fernando Pessoa 
Visita de estudo X  X  

Envolveu 30 alunos do 11.º H 
(turma de LP). 

 
Impacto na sala de aula 
Apreciação em ata do CT 

Aquilo que os olhos veem ou 
o Adamastor - Companhia O 
Sonho 
Visita de estudo 

X  X  

Participaram 170 alunos (das 6 
turmas) do 7.º ano, tendo 
manifestado muito interesse e uma 
boa participação na visita. 

 
Troca de impressões e contributo para 
o estudo do texto dramático; 
apreciação nas atas de CT 

Escola Superior de 
Arquitetura 
Visita de estudo* 

X  X  

Envolveu 23 alunos do 10.º I (turma 
de Artes). Permitiu o 
enriquecimento cultural dos alunos. 
Considerada muito positiva por 
parte dos alunos e dos 3 
professores que acompanharam. 

 
Impacto na sala de aula 
Apreciação em ata do CT 
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Foram visitadas oficinas e espaços 
dos cursos de Arquitetura, de 
Design e de Moda. 

A Democracia 
Exposição  X    

Os alunos do 7.º ano fizeram 
trabalhos de pesquisa, mas a 
exposição não foi realizada, por 
dificuldades de gestão do tempo 
por parte das docentes. 

 

Dia da Europa 
Comemoração X  X  

- As turmas 11. º F e 12.º F 
participaram numa conferência na 
Escola Francisco Arruda, a convite 
da coordenadora dos Clubes 
Europeus (Dr.ª Madalena Guedes) e 
orador convidado foi o Dr. Mário 
Centeno, Presidente do Eurogrupo. 
- Palestra proferida por um 
coordenador do Pulse of Europe em 
Lisboa, Eduardo Soares Antunes. 
Estiveram presentes as do 10.º B e 
10.º F. 

 Relatório de docentes e alunos 

The Wonderland of 
Technology 
TV vs Social Media 
Possible Addictions 
Elaboração/Exposição de 
trabalhos 

X  X  
Os alunos da turma 8.º A 
participaram com entusiasmo, 
revelando bastante empenho. 

 

Relatório 

“Parents and Children - The 
Eternal Bond” 
The Family Supper Short 
Story - The Old Day vs 
Modern Times 
Exposição de trabalhos 

X  X  

Os alunos das turmas 11.º A, 11.º C, 
11.º D, 11.º F, 11.º H participaram 
ativamente na realização dos 
trabalhos. 

 

Relatório 

Formação da Europa 
Exposição  X   

 Os alunos do 7.º ano fizeram 
trabalhos de pesquisa, mas a 
exposição não foi realizada, por 
dificuldades de gestão do tempo 
por parte das docentes. 

 

Torneio de Voleibol  X  X  

Participaram neste torneio 
interturmas, que se realizou no dia 4 
de junho, 287 alunos, num total de 
34 equipas. 9º, 11º e 12º anos 

 

Relatório 
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Os professores do Departamento 
estiveram envolvidos na atividade, e 
consideramos que foi uma 
actividade em que se atingiram os 
objetivos esperados e com grande 
sucesso. 

Filme Aparição, de Fernando 
Vaudrell 
Visita de estudo 

X  X  

Visita de estudo ao cinema NOS 
Amoreiras para assistir a uma 
projeção particular do filme, com a 
presença do realizador. A projeção, 
a pedido da professora Graciete 
Nobre, foi feita em exclusivo para os 
alunos da turma H do 11.º ano e da 
turma de Literatura Portuguesa da 
Escola Secundária da Rainha Dona 
Amélia, numa atitude de 
intercâmbio cultural entre escolas. 

 

Impacto na sala de aula 
Apreciação em ata do CT 

Torneio de Voleibol  X  X  

Participaram neste torneio 
interturmas, que se realizou no dia 
14 de junho, 261 alunos, num total 
de 34 equipas. 7º, 8º e 1º anos 
Os professores do Departamento 
estiveram envolvidos na atividade, e 
consideramos que foi uma 
actividade em que se atingiram os 
objetivos esperados e com grande 
sucesso. 

 

Relatório 

A Europa é uma jangada à 
deriva? Uma perspetiva 
atlântica. 
Palestra 

X  X  

Palestra organizada pela Biblioteca a 
pedido do Clube Europeu. 
Participaram as turmas A e Edo 10.º 
ano. 

 

Relatório 

Creative Writing 
Concurso de escrita criativa a 
partir das obras de leitura 
extensiva 

X  X  

Turmas A, B e G.do 10.º ano e 
turmas E e I.do 11.º ano. 

 

Apreciação em atas de CT 

The Story Tale  
Capa e contracapa ou 
ilustrações para a obra de 
leitura extensiva 
Elaboração/Exposição de 
trabalhos/cartoons 

X  X  

Todas as turmas do 7.º, todas as do 8.º 
e as turmas A, D e E do 9.º ano. 
Todos os alunos participaram 
ativamente na elaboração dos 
trabalhos, que integraram uma 
exposição final na biblioteca, para a 

 Relatório 
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comunidade educativa. 

Jügendprüfung 
Exames A1 e A2 X  X  

Participaram 3 alunos do 8.ºA e 5 
alunos do 9.º A, com muito 
interesse e empenho. 
Todos os alunos envolvidos 
obtiveram classificação de Bom e 
Muito Bom. A estes alunos será 
entregue um certificado pelo 
Goethe-Institut. 

 Relatório 

Museu da Lourinhã e praias  
Visita de estudo 

 X    

Confrontando a disponibilidade do 
Museu da Lourinhã, no 3.º período, 
com a disponibilidade das duas turmas 
envolvidas (B e C do 11.º ano), 
relativamente às atividades 
curriculares já previstas 
(nomeadamente, testes marcados), 
verificou-se a impossibilidade de 
conciliar as diversas variáveis, pelo que 
não foi possível fazer o agendamento 
da visita de estudo. 

 

“Por que morrem os 
neurónios?” 
Palestra na Biblioteca 

 X    
O comportamento inadequado da 
turma 9.º A em atividades extra letivas 
levou ao cancelamento desta iniciativa. 

 

Centro de Ciência Viva do 
Alviela 
Saída de Campo de Geologia 

 X    
Desacerto de calendário. A atividade 
foi substituída pela Visita ao Algar do 
Pena e Salinas de Rio Maior. 

 

Algar do Pena e Salinas de 
Rio Maior 
Saída de Campo de Geologia 
e Química 
Visita de estudo 

X  X 

 Participaram 54 alunos (10.º A e 
11.º A) e 4 professoras. 
Substituiu a visita ao Centro Ciência 
Viva do Alviela. 

 

Avaliação em sala de aula – aulas e 
testes de BG e FQA 

Palestras 
Temáticas culturais, 
literárias,  
históricas e científicas 

X  X 

 A Biblioteca organizou e dinamizou 19 
palestras, de diferentes âmbitos, 
sobretudo do foro histórico. Acolheu, 
ainda, 11 palestras organizadas por 
outros Departamentos Curriculares. 
Foram envolvidas muitas turmas (3 por 
sessão), de diferentes anos de 
escolaridade, e o impacto foi muito 

 

Relatório 
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positivo. 

P. Ed. Sexual ESPN – Plano de 
Turma  X  X    

Planos das Turmas  
Relatório 

Cartaz mensal/trimestral de 
divulgação de propostas de 
atividades de cultura e lazer 
em Lisboa, de livre entrada 
ou a preço reduzido 

 X    Motivos logísticos.  

Ed. Sexual - P. Ed. Sexual 
ESPN – F. Cívica X  X    

Plano de Turma  
Relatório 

Programa de orientação 
vocacional X  X  

Participaram 127 alunos das 5 
turmas do 9.º ano, ou seja, houve 
84% de adesão por parte dos 
alunos. 
Os alunos do 9.º ano e respetivos 
encarregados de educação 
participaram, na sua maioria, com 
interesse e empenho no processo 
de orientação escolar. 
A avaliação é positiva, dado que, 
através dos resultados obtidos, os 
alunos conseguiram tomar decisões 
relativamente ao seu futuro escolar 
e/ou profissional. 

 Relatório 

Apoio psicopedagógico 
especializado X  X  

Foram apoiados 76 alunos do ensino 
básico e 59 alunos do ensino 
secundário e elaborados 86 
pareceres. 
A avaliação é positiva, dado que 
permitiu a adoção de estratégias 
promotoras do sucesso dos alunos. 

 Relatório 

Reorientação e 
aconselhamento vocacional X  X  

Foram reorientados 12 alunos. 
A avaliação é positiva, dado que 
permitiu a adoção de percursos 
escolares mais adequados aos 
alunos e maior sucesso escolar.   

 Relatório 
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Colaboração com os técnicos 
de saúde pública X  X  

Foram estabelecidos contactos com 
6 técnicos de saúde. 

 Relatório 

Elaboração, adaptação, 
avaliação e estudo de novos 
instrumentos de avaliação 
psicológica 

X  X  
127 alunos beneficiaram destes 
instrumentos. 

 Relatório 

Apoio pedagógico 
personalizado do ensino 
básico 

X  X  Apoio direto prestado a 50 alunos.  Relatórios circunstanciados 

Monitorização dos Programas 
Educativos Individuais do 
ensino básico 

X  X  

Monitorização realizada 
regularmente com diretores de 
turma, docentes e encarregados de 
educação.  

 Relatórios circunstanciados 

Apoio pedagógico 
personalizado do ensino 
secundário 

X  X  
Foram apoiados 29 alunos do ensino 
secundário. 

 Relatórios circunstanciados 

Monitorização dos Programas 
Educativos Individuais do 
ensino secundário 

X  X  

Monitorização realizada 
regularmente com diretores de 
turma, docentes e encarregados de 
educação.  

 Relatórios circunstanciados 

Exposições temporárias  
Visitas de estudo X  X  

- “Escher em Lisboa” - exposição 
paga, embora com desconto para 
grupos escolares, contou com a 
participação de 13 estudantes do 
10.º I e dois professores. 
De acordo com os relatórios 
elaborados pelos alunos, a visita foi 
muito produtiva. 
- No âmbito das disciplinas de 
Físico-Química e Educação Visual, as 
turmas do 8.º ano também 
visitaram esta exposição. A visita 
teve como principal objetivo 
aprofundar a componente luz e 
fenómenos óticos (cores primárias 
da luz e dos pigmentos), abordados 
nas duas disciplinas. 

 
Relatórios elaborados pelos alunos; 
apreciação em atas de CT 

Observação, análise e 
representação de espaços 
envolventes da Escola 

X   X 
O trabalho realizado pela turma do 
10.º I foi muito centrado no diário 
gráfico, embora com aplicação, em 

A deslocação da turma 10.º I, numa 
aula por turnos, para trabalhar a 
partir da fachada da Basílica da 

Materiais elaborados pelos alunos, 
diários gráficos 
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Monumentos, jardins, aspetos 
arquitetónicos 

alguns casos, nos projetos para 
pintura dos armários de cacifos. 
Realizaram-se também saídas para 
desenhar fora da sala de aula, mas 
no espaço escolar. 
A turma I do 11.º ano também 
participou 
O trabalho de desenho fora da sala 
de aula é sempre muito bem 
recebido pelos alunos, muito 
especialmente pelas turmas de 
Artes Visuais. 

Estrela não se realizou, devido a 
estar a chover no dia previsto. 

Sala de Exercício X  X  
Participação de 5 alunos com plano 
de treino e realização de PIR de 
alunos. 

 Relatório 

Poesia e música na História 
Pesquisa X  X  

Pesquisa de poemas de autores e de 
instrumentos musicais da 
Antiguidade ao século XIX, por parte 
dos alunos do 7.º e do 8.º anos, da 
qual resultou uma exposição dos 
poemas ilustrados com instrumentos e 
músicas da época na Biblioteca. 

 Relatório 

Identificação e catalogação 
das árvores da ESPN 
Projeto 

X  X  
Participou a turma do 11.º A e a 
respetiva professora de Biologia e 
Geologia. 

 
Produzido catálogo que se encontra 
disponível no Museu de Ciências 

Apoio Educativo 
Apoio ao estudo; 
esclarecimento de dúvidas  

X  X  Foram apoiados 8 alunos.  Relatório 

Exame + 
Matemática A, MACS X  X  

Participaram vários alunos do 12.º 
ano e alguns alunos do 11.º ano, no 
total de cerca de 85 alunos no ano 
todo, tendo manifestado muito 
interesse e uma boa participação. 

 Inquérito de satisfação 

Exame + 
Física e Química A X  X  

Participaram, em média, 5 alunos 
por sessão, ao longo do ano, 
sobretudo das turmas D e C do 11.º 
ano, embora tivessem comparecido 
também alunos do 11.º B. 

 Relatório 
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Exame + 
Biologia e Geologia X  X  

Participaram nas 30 aulas alunos de 
11.º e no 3.º período também de 
12.º ano, no total de 20. 
Embora com fraca participação e de 
forma irregular para alguns alunos, 
foi positivo no sentido em que se 
praticaram conteúdos e se 
esclareceram dúvidas. 

 Relatório 

Exame + 
Física e Química A X  X  

Participaram, em média, 6 alunos 
por sessão, ao longo do ano, 
sobretudo da turma C do 12.º ano. 
As 4 sessões após o final das aulas 
foram frequentadas por uma média 
de 20 alunos. 

 Relatório 

Exame + 
Economia X  X  

Compareceram entre 0 e 2 alunos 
por aula. 

 Relatório 

Exame + 
Português X  X  

Pouca e/ou irregular frequência dos 
alunos ao longo do ano. 

 Relatório 

Exame + 
Geometria Descritiva A X  X  

Participaram, em média, 6 alunos 
por sessão, ao longo do ano. 

 Relatório 

Aulas de Viola X  X  

Houve muitas pré-inscrições, no 
entanto, só 12 alunos frequentaram 
as aulas ao longo de todo o ano. 
Alunos muito motivados. 
O número de alunos cresceu em 
relação ao ano anterior e 
perspectiva-se um aumento para o 
próximo ano.  

 Relatório 

Aulas de Surf X  X  

Muitas inscrições, o que fez com 
que alguns alunos tivessem ficado 
em lista de espera. 22 alunos 
frequentaram as aulas ao longo de 
todo o ano.  
Ultrapassou largamente as 
expectativas e já está programado 
um alargamento do número de 
vagas para o próximo ano, dada a 
imensa procura. 

 Relatório 
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Aulas de Teatro  X    

Uma vez que havia Oficina de Teatro 
na Escola, como oferta de Escola, e, 
após reunião, verificou-se que não era 
possível compatibilizar estas duas 
situações, uma vez que o professor de 
teatro tinha que ser pago. 

Relatório 

Aulas de Mandarim  X    
Houve 7 pré-inscrições, mas, devido 
ao elevado preço praticado, os 
alunos desistiram. 

Relatório 

Troca de Manuais Escolares 
Projeto X  X  

Recebemos imensos manuais ao 
longo de todo o ano. Tem sido um 
sucesso todos os anos. Para 
continuar no próximo ano. 

 Relatório 

Horta  X    

Não foi possível avançar com o 
projecto. Tem imenso potencial, mas 
terá que ser a próxima direção da 
APEE a definir se vai avançar com o 
projeto. 

Relatório 

Feira das Universidades X  X  

Foi um sucesso, com cerca de 50 
stands de universidades presentes. 
Os alunos aderiram de forma muito 
expressiva. A continuar no próximo 
ano, mantendo o mesmo formato.  

 Relatório 

Concurso de flying para a 
Feira das Universidades 

 X    

Tendo em consideração que foi uma 
instituição a organizar em conjunto 
com a APEE, este projeto não seria 
uma mais-valia.  
Apesar de ter como objetivo 
estimular a criatividade dos alunos, 
a nova Direção da APEE decidirá o 
que fazer com este projeto. 

Relatório 

Saúde Mental X  X  

Foi realizado um estudo 
comparativo de saúde aos alunos 
dos 7.º e 9.º anos, com o apoio da 
professora de Educação Especial, 
professora Isilda Teixeira 

 Relatório 

Saúde Mental X  X  

Foi realizada 1 palestra envolvendo 
60 alunos do 9.º ano, com o apoio 
de Médicos do Hospital Júlio de 
Matos. 

 Relatório 
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Responsabilidade + X  X  

Houve 491 entradas de alunos 
encaminhados por questões 
disciplinares (199 no 1.º período, 
243 no 2.º e 49 no 3.º). 102 alunos 
beneficiaram de tutoria/apoio ao 
estudo (34 do 7.º ano, 38 do 8.º, 21 
do 9.º, 8 do 10.º e 1 do 11.º). 
Para tutorias/apoio ao estudo, 
estiveram ao serviço 17 
professores. Na cobertura do 
horário de funcionamento para 
atendimento a alunos por questões 
disciplinares, estiveram envolvidos 
32 professores. 

 Registos dos professores 
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Vetor estratégico                                                                                                                                                                 Tornar a Escola num local de socialização e cultura 

 

Designação 
Realização 

De acordo 
com o 

planeado 
Impacto/Dinâmica 

/Participação 

Observações Avaliação 

S 
N 

(obs.) 
S 

N 
(obs.) 

(justificação da não realização ou 
alteração da planificação)  

 

Palestra de alunos da AFS X  X  
Esta palestra foi dinamizada para as 
turmas 9.º A, 9.º E e 10.º I.  

  

“Rosetta: No encalço de um 
cometa”, pelo Eng. João 
Branco  
4.ª Edição do Espaço Vai à 
Escola 
Conferência na Biblioteca 

X  X  

Participaram cerca de 80 alunos 
(turmas 12.º C, 12.º D e 11.º D). Os 
alunos manifestaram interesse, 
fizeram perguntas e os objetivos 
propostos foram atingidos.  

 Relatório elaborado pelos alunos 

Luta contra o Cancro da 
Mama 
Criação de uma onda gigante 

X  X  
Alunos, professores e funcionários 
criaram uma onda gigante junto do 
murete da Escola  

 Relatório 

Corta-mato escolar X  X  

Participação de 344 alunos e 1 
professor.Estiveram também 
presentes alguns Encarregados de 
Educação. Grande adesão dos 
alunos da ESPN, os quais 
apresentaram um índice 
competitivo bastante interessante. 

 Relatório 

O Futurismo 
Exposição documental e 
palestra 

X  X  

A palestra, proferida pelo Professor 
Nuno Júdice, contou com a 
presença de 5 turmas (1 do 11.º ano 
e 4 do 12.º). A exposição continha 
documentação e vários trabalhos 
realizados por alunos no âmbito da 
disciplina de História e das Artes.  

 Relatório 
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Olimpíadas Portuguesas de 
Matemática 
Concurso de resolução de 
problemas, organizado pela 
Sociedade Portuguesa de 
Matemática 

X  X  

O projeto envolveu 43 alunos 
inscritos (dos 8.º, 9.º e 10.º anos). A 
professora Marta Sousa foi 
nomeada coordenadora do projeto, 
que tinha como objetivo principal: 
“incentivar e desenvolver o gosto 
pela Matemática e detetar vocações 
precoces”. A atividade foi 
considerada bastante positiva. 

 Relatório 

Dia Internacional da Filosofia 
– UNESCO 
Comemoração 

X  X  
Exposição de frases de filósofos. 
Participaram 150 alunos do ensino 
secundário. Balanço muito positivo. 

 
Relatório de docentes e alunos 

Árvore de Natal  
Construída com valores 
humanos 

 X   
 

Foi construída uma árvore de Natal 
pelos grupos de Física-Química e EV. 

 

Fábrica da Coca-Cola 
(Azeitão)  
Visita de estudo 

 
X 
 

 X  

Participaram 54 alunos das turmas 
E e F do 12.º ano. 
A visita foi muito positiva e 
esclarecedora, abordando 
conteúdos programáticos da 
disciplina de Economia. 

 

Relatório 

Declaração Universal dos 
Direitos Humanos 
Comemoração 

X   X 

Participaram com trabalhos para 
exposição alunos de Filosofia do 
10.º ano e de Ciência Política do 
12.º. 

A atividade transitou para a 
comemoração do Dia da Escola. 

Relatório de docentes e alunos 

“Natal Atómico” 
Projeto e Exposição X  X  

Participaram todas as turmas do 8.º 
ano. Os alunos manifestaram 
interesse, empenho e criatividade na 
realização da atividade. Os objetivos 
propostos a nível das disciplinas de 
Físico-Química e EV foram atingidos.  

 

Apreciação em atas de Conselho de 
Turma 

“Postais Astronómicos” 
Projeto em parceria com a 
Escola Secundária Adolfo 
Portela – Águeda 

X  X  

Participação de 30 alunos da turma C 
do 7.º ano (26 dos 30 alunos 
realizaram a atividade com interesse, 
empenho e criatividade). Os postais 
foram trocados com os alunos da 
Escola Secundária Adolfo Portela – 
Águeda. 

 

Apreciação em ata de Conselho de 
Turma 

“Dos Dias da Música até ao 
Natal” 
Performances musicais 

X   X 
Foram realizados dois momentos 
musicais, em que foram 
interpretados temas de Natal em 

Não se efetuou a participação na 
atividade do “Dia do Diploma” por 
motivos de gozo de licença parental 

Apreciação em ata do Departamento e 
dos Conselhos de Turma 
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português e inglês. 
Na apresentação de dia 13, 
participaram os alunos das turmas 
A, C e E do 8.º ano. 
Na apresentação de dia 14, 
participaram os alunos das turmas 
A, C e E do 7.º ano. 

por parte do docente de Música. 

Elaboração de Cartões de 
Natal 
Exposição de trabalhos 

X  X  

Participaram as turmas 7.º D, E, F 
(Francês) e 7.º B, 7.º C, 8.º B e 8.º C 
(Espanhol). 
Os postais foram expostos no átrio 
da escola. O empenho dos alunos 
foi bom, bem como o impacto na 
comunidade educativa. 

 
Apreciação em ata do Departamento e 
dos Conselhos de Turma 

Dia da Escola 
Comemoração X  X  

Comunidade educativa, com 
elevada participação e reconhecido 
mérito de todos os envolvidos. 

 Relatório  

Dia Internacional da Internet 
Segura 
Comemoração 

X  X  

Foi comemorado com duas 
palestras motivando para a 
utilização segura e eficaz da 
Internet, dinamizadas pela Entidade 
Reguladora para a Comunicação. 
Em cada palestra estiveram 
presentes 2 turmas. 

 Relatório 

Advertising vs Marketing 
“To Buy or Not To Buy? - 
That’s the Problem!” 
Elaboração de slogans/vídeos 

X  X  
As turmas A, C, D, F e H do 11.º ano 
participaram empenhadamente.  
 

 Relatório 

Amiga Matemática 
Teatro evento pedagógico  X    

Não se realizou por dificuldades de 
agendamento. 

 

Semana da Leitura X  X  

Comemorou-se com a realização de 
duas sessões de “À conversa com…” 
autores (João Amaral e Joana 
Bértholo). Em cada sessão estiveram 
presentes 3 turmas.  

 

Relatório 

Dia Mundial da Poesia 
Comemoração X  X  

Comemorou-se com a realização de 
um concurso de poesia, havendo um 
total de 59 poemas, que foram 
expostos na Biblioteca. 

 

Relatório 

“Da Paz até à Primavera” 
Performances musicais várias X   X 

Só houve uma performance musical no 
Dia da Escola. 

Só houve uma performance musical 
devido à mudança de turnos. 

Apreciação em atas do Departamento 
e dos Conselhos de Turma 
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Campanha de recolha de 
roupa para os sem-abrigo 
Clube Europeu 
 

X  X  
Organizada por grupos de alunos do 
10.º B e 10.º C; recolha de 48 peças 
de roupa. Impacto muito positivo.  

 
Relatório dos alunos e professora 
Maria da Luz Guedes 

Dia Mundial do Livro e do 
Direito de Autor 
Comemoração 

X  X  

Foi comemorado com uma sessão 
de “À conversa com…” o autor, 
encenador e professor Claudio 
Hochman, contando com a 
presença de 3 turmas do 8.º ano. 

 Relatório 

EXPOFCT 
Dia aberto na Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa 

X  X  

Participaram cerca de 120 alunos 
das quatro turmas do 12.º ano de 
Ciências e Tecnologias, 
acompanhados pelos respetivos DT 
e outros professores das turmas. Os 
alunos visitaram os departamentos 
da Faculdade com muito 
entusiasmo. 

 

Apreciação nas atas de CT 

Receção dos alunos da 
Martinica que estudam 
Português como Língua 
Estrangeira (com assistência 
de aulas) 

X  X  

Permitiu o contacto com uma 
cultura diferente e troca de 
contactos com os alunos da ESPN. 
Estiveram envolvidos 162 alunos, 
das turmas 7.º A e B, 10.º E, 12.º B e 
G. 
Da Martinica, ainda foram 
recebidos 2 professores e 1 
enfermeira. 

 
Impacto na sala de aula 
Apreciação em atas de CT 

III Caminhada ESPN X  X  

Participação muito positiva dos 
alunos do 8.º e do 9.º anos, com a 
presença de 250 alunos e 22 
professores. Esta atividade teve 
ainda a colaboração da Escola 
Segura, que acompanhou todos os 
participantes durante todo o 
trajeto, assim como da Junta de 
Freguesia de Campo de Ourique, 
que ofereceu t-shirts a todos os 
participantes. Tivemos também o 
apoio da Farmácia do Rato, que 
ofereceu a todos diversos produtos, 
entre os quais protetor solar. 
Tivemos ainda o apoio do 

 Relatório 
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fornecedor da Escola “ Alfábares” e 
do Desporto Escolar, com água. 

Festa Final do 7.º ano X  X  

Esta atividade teve a participação 
de 185 alunos do 7.º ano e 6 
professores. Os professores de 
outras disciplinas acompanharam os 
seus alunos nesta atividade. 
A atividade teve início com uma 
prova. As 2 primeiras equipas 
classificadas tiveram como prémio 
uma medalha e um saco com 
lembranças. 

 Relatório 

“Música em tempo de Verão” 
Performances musicais várias X  X  

Foram realizados dois momentos 
musicais onde foram interpretados 
arranjos para coro de três temas 
canções em inglês.  
O primeiro momento musical 
aconteceu no dia 24 de maio, na 
escadaria central do edifício 
principal da ESPN. 
O segundo momento musical teve 
lugar na cerimónia de 
encerramento do ano letivo, 
realizada no dia 6 de junho no 
auditório da ESPN.  
Tiveram como destinatário a 
comunidade educativa. 
As atividades tiveram a participação 
das turmas A, C e E do 7.º e 8.º ano. 
A avaliação foi bastante positiva, 
notando-se uma evolução bastante 
favorável ao nível das competências 
performativas (entrada e saída de 
cena e saber estar em palco). 

 

Apreciação em atas do Departamento 
e dos Conselhos de Turma 

Aula aberta sobre vidros 
(Vicarte - Vidros e cerâmicas 
para as artes) 

X  X  
Os alunos da turma D do 12.º ano 
manifestaram interesse pelos 
assuntos abordados. 

 
Relatório 

“Erathostenes Project” X  X  
No dia 21 de março, participaram 
nas medições, com muito 

 Reportagem fotográfica efetuada pelo 
professor José Paulo Ferro e 
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entusiasmo e criatividade, todas as 
turmas do 8.º ano, 25 alunos da 
turma A do 11.º ano, 8 alunos da 
turma C do 12.º ano e todos os 
professores do grupo de Física e 
Química. 
Os dados experimentais foram 
partilhados, pela professora Ana 
Amaral, com outra escola 
portuguesa e com uma escola de 
Marrocos. A determinação do 
perímetro da Terra foi trabalhada 
na turma C do 9.º ano, com a 
professora de FQ. 

professores de FQ 
Ata do Conselho da turma D do 9.ºano 
Ata de reunião do Departamento de 
Ciências Experimentais 

Aula aberta sobre a 
experiência na universidade 
e no politécnico 

X  X  

Sessão dinamizada por dois ex-
alunos de Física. 
Participaram os 30 alunos da turma 
C do 12.º ano, com muito interesse, 
tendo havido um grande número de 
dúvidas e de questões esclarecidas. 
Estiveram também presentes os 
professores de AIB e de Física da 
turma. 

 

Feedback dos alunos do 12.º C, sob a 
forma de questionário 

"Ciência e Tecnologia no 
Mundo Aeroespacial" 
Palestra 

X  X  

Esteve a cargo do Comandante da 
TAP João Roque e do aluno 
Domingos Bernardo do 9.ºD. 
Participaram os 30 alunos da turma 
D do 9.º ano e 5 alunos da turma C 
do 12.º ano, com muita curiosidade 
e expectativa. Os alunos 
formularam muitas questões 
durante e no final da palestra. 
Estiveram também presentes os 
professores de CN, FQ e Física de 
ambas as turmas. 

 

Ata dos Conselhos das Turmas 

Espaço Saúde + na Biblioteca 
da Escola X  X  

Manteve-se o espaço na Biblioteca 
com livros e DVD sobre Saúde, para 
consulta por parte dos alunos e 
docentes. Foram mais utilizados por 
docentes, para preparação de aulas 
e/ou para utilização nas mesmas. 

 Relatório 



 29 
 

Participação no concurso 
Young Business Talents (YBT) 
Concurso com o recurso a um 
simulador que permite 
praticar gestão tomando todo 
o tipo de decisões dentro de 
uma empresa 

X  X  

Participaram as turmas E e F do 12.º 
ano. Uma das equipas (12.º  F) foi à 
semifinal.  
Alunos e professoras consideraram 
que foi uma experiência muito 
produtiva e que se deve repetir, tendo-
se amplamente atingido os objetivos 
previstos para a atividade. 

 

Nível de desempenho obtido nas 
diferentes jogadas 

Oficina de Teatro X   X 

Pouca participação dos alunos no 
projeto.  
No próximo ano letivo, há 
necessidade de os alunos serem 
mais estimulados para o projeto. 

Inicialmente, apareceram 6 alunos, 
com a promessa de terem aulas de 
teatro com um ator profissional, 
que acabou por desistir. A Oficina 
de Teatro acabou por ficar reduzida 
a 1 aluna, que também desistiu, 
porque não tinha com quem 
contracenar e a necessidade de 
estudar tornou-se mais importante. 
A contratação do ator era da 
responsabilidade da APEE. 

Relatório 

Troféu Turma Mais 
Desportiva para o 3.º Ciclo e 
Secundário 

X  X  

Estiveram em competição 41 turmas 
desde o início do ano letivo.  
O Troféu Turma Mais Desportiva foi 
alcançada pela turma D do 9.º ano, 
no 3.º ciclo, e pela turma B do 10.º 
ano, no ensino secundário.  

 

Relatório 

Desporto Escolar  
Andebol (atividade externa) X  X  

18 alunos inscritos na plataforma. 
1.º lugar no Campeonato Regional e 
foram apurados para o Campeonato 
Nacional. Avaliação final: muito 
bom. 

 

Relatório 

Desporto Escolar  
Voleibol Juvenis Masculinos 
(atividade externa) 

X  X  

18 alunos envolvidos nos treinos 
regulares. 
1.º Lugar no Campeonato Distrital 
(fase local) e 3.º Lugar no 
Campeonato Regional. Avaliação 
final: muito bom. 

 

Relatório 

Desporto Escolar  
Voleibol Juvenis Femininos 
(atividade externa) 

X  X  

21 alunas envolvidas nos treinos 
regulares. 
1.º lugar na 1.ª fase série B. 
1.º lugar na 2.ª fase série B. 
2.º lugar na fase final da CLDE – 

 

Relatório 
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Lisboa Cidade. A equipa classificou-
se em 2.º lugar, entre 24 escolas. 
Avaliação final: muito bom. 

Desporto Escolar  
Futsal (atividade externa) X  X  

22 alunos inscritos na plataforma. 
1.º lugar na fase de grupos (grupo B) e 
4.º lugar na fase final da CLDE - Lisboa 
Cidade. Avaliação final: muito bom 

 

Relatório 

Desporto Escolar  
Natação (atividade externa) X  X  

22 alunos inscritos na plataforma.  
8 primeiros lugares, 3 segundos 
lugares e 2 sextos lugares nas provas 
em que a ESPN participou. 2 alunas 
foram apuradas para o Campeonato 
Regional. Avaliação final: muito 
bom. 

 

Relatório 

“À conversa com…” X  X  

Houve 5 sessões, sendo que 4 sessões 
contaram com a assistência de 3 
turmas (em cada uma) e 1 sessão 
contou com a assistência de 7 turmas. 
O impacto foi muito positivo. 

 

Relatório  

Exposições de trabalhos de 
alunos X  X  

Foram feitas, ao longo do ano 
letivo, exposições de trabalhos nos 
espaços de aula e em espaços 
públicos, como os painéis do bar e 
do patamar superior da escada de 
pedra. 
Avaliação muito positiva, tendo-se 
evidenciado a vontade de os alunos 
terem trabalhos seus selecionados 
para exposição, criando-se, assim, 
mais um incentivo à melhoria. 

 

Apreciação em atas do Departamento 
 

Atelier Livre de Fotografia X  X  

Realizaram-se 45 sessões, 
correspondentes a 90 tempos letivos. 
Participaram na atividade 16 
estudantes de diversos anos, do 7.º ao 
12.º ano; 7 destes alunos foram 
assíduos. Registaram-se 114 presenças 
ao longo do ano. 
O trabalho empenhado dos alunos 
participantes resultou numa 
pequena exposição, cuja montagem 
causou muita expetativa e orgulho 

 

Relatório 
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entre os participantes. 

Workshop de fotografia a 
preto e branco X  X  

Como no ano anterior, a pedido da 
Associação de Estudantes da 
Faculdade de Ciências Médicas da U.L., 
realizou-se este worshop, tendo 
estado presentes 7 estudantes 
daquela faculdade. 
Os agradecimentos enviados pela 
A.E. dão conta de que “o workshop 
se revelou um sucesso, tendo sido o 
feedback transmitido pelos 
participantes bastante positivo”. 

 

 
Relatório 

Olimpíadas Portuguesas da 
Biologia Júnior 
Olimpíadas Portuguesas da 
Biologia Sénior  

X  X  

OPB-Júnior: Na 1.ª eliminatória, 
participaram 7 alunos de três 
turmas do 9.º ano (A, C e D), tendo 
ficado apurados 3, Domingos Maria 
Fonseca Martins Alves Bernardo, 
Manuel Costa Luz de Vallêra e 
Mariana Orsi Veiga (da turma D), 
para a eliminatória seguinte; na 2.ª 
eliminatória (final) participaram os 
3 alunos referidos, mas nenhum 
conseguiu ficar classificado entre os 
10 melhores a nível nacional. 
OPB-Sénior: Na 1.ª eliminatória, 
participaram 11 alunos das turmas 
B e C do 11.º ano e A do 12.º ano. 
Ficaram apurados 6 para a 
eliminatória seguinte; na 2.ª 
eliminatória, participaram 29 alunos 
(6 apurados da 1.ª eliminatória + 23 
do 10.º ano, turmas A e C). Entre os 
alunos apurados a nível nacional 
para a 3.ª eliminatória (final 
nacional), ficaram as alunas 
Madalena Alves Barata Freitas dos 
Santos e Mónica Alexandra Ramos 
Gonçalves Teresa Afonso, da turma 
A do 12.º ano; a aluna Madalena 
Santos classificou-se entre os 10 

 

Relatório 
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melhores a nível nacional, não 
conseguindo, contudo, ficar entre 
os 8 primeiros que irão participar 
nas duas provas de nível 
internacional.   

Olimpíadas Portuguesas da 
Geologia X  X  

Na 1.ª eliminatória (fase escolar), 
participou 1 aluna da turma B do 
11º ano, Alexandra Saraiva Pato, 
que ficou apurada para a 2.ª 
eliminatória (fase regional). A aluna 
não atingiu o nível mínimo para 
poder prosseguir para a fase final 
nacional. 

 

Relatório 

Olimpíadas de Física (escalão 
A e B) X  X  

No escalão A, participaram 18 alunos 
das turmas A, B, C e D do 9.º ano, na 
etapa a nível de escola. Foram 
selecionados 3 alunos (1 da turma A e 
2 da turma D), que representaram a 
Escola na etapa regional. 
No escalão B, participaram 8 alunos 
das turmas A, C e D do 11.º ano, na 
etapa a nível de escola. Foram 
selecionados 3 alunos (um de cada 
turma), que representaram a escola na 
etapa regional. 
Aos alunos selecionados para a etapa 
regional foram proporcionadas 2 
sessões de preparação experimental, 
pelas professoras Ana Amaral e Helena 
Melo. 

 

Relatório 

Olimpíadas de Astronomia X  X  
Participaram, na etapa regional, 2 
alunos da turma C do 12.º ano. 

 
Relatório 

Olimpíadas de Química 
(Júnior e Mais) X   X 

No escalão Química Júnior, 
participaram 4 alunos das turmas A e D 
do 9.º ano, na etapa a nível de escola. 
Foram selecionados 3 alunos (1 da 
turma A e 2 da turma D), que 
representaram a escola na etapa 
regional. 

Não houve participação de alunos 
no escalão Química Mais, uma vez 
que se estava ainda a iniciar o 
programa de Química de 11.º ano. 

Relatório 
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Semana da Solidariedade + 
Ciclo de conferências sobre 
projetos solidários 

X  X  

Houve 5 palestras. 31 turmas 
assistiram às palestras, num total de 
930 alunos. Houve um inquérito 
individual, que revelou um impacto 
muito positivo. Uma das palestras foi 
proferida por alunos da Escola que 
estão já a desenvolver um projeto 
próprio: “Human Seed Project”. 

 

Dados do inquérito e síntese dos 
resultados observados 

Associação Sol 
Conferência X  X  Estiveram presentes 5 turmas.   Ata dos Conselhos de Turma 

Museu de Ciências Naturais  
Limpeza, conservação e 
organização do espólio 

X  X  

Alunos da turma do 11.ºA e 
docentes afetos ao projeto. 
Abertura do Museu no Dia da 
Escola. Apresentação do catálogo 
Identificação e catalogação das 
árvores da ESPN. Ao longo do ano, 
visita de alunos acompanhados 
pelos respetivos professores. 
Apresentado projeto de 
continuidade em colaboração com a 
APEE e um EE. 

 

Relatório 

Museu Rómulo de Carvalho  
Organização do espólio e 
preparação de exposições 

X  X  

Participaram as turmas do 8.º ano da 
professora Ana Amaral. 
A professora montou um conjunto de 
experiências relacionadas com a luz. 
Os alunos mostraram muito interesse 
na exploração das atividades. 
Apresentado projeto de 
continuidade em colaboração com a 
APEE e um EE. 

 

Relatório 

 
 



 34 
 

Vetor estratégico                                                                                                                                                                Envolver a comunidade educativa na vida da Escola 

 

Designação 
Realização 

De acordo 
com o 

planeado 
Impacto/Dinâmica 

/Participação 

Observações Avaliação 

S 
N 

(obs.) 
S 

N 
(obs.) 

(justificação da não realização ou 
alteração da planificação)  

 

Dia Mundial do Não 
Fumador 
Comemoração 

X  X  

Palestra sobre prevenção do cancro 
do pulmão. Participaram 
120 alunos do 9.º ano. Os alunos 
elaboraram cartazes para a 
exposição em parceria com a Liga 
Portuguesa contra o Cancro. Muito 
Bom. 

 

Relatório 

Comportamentos de 
segurança e auto-
proteção 
Ação de formação pela 
Escola Segura 

X  X  

Foi feita uma sensibilização para 
esta temática, participaram as 
turmas do 7.º ano. A ação foi feita 
em parceria com a Escola Segura. 

 

Relatório 

Bulliyng  
Ação de formação pela 
Escola Segura 

X  X  

Foi feita uma sensibilização para 
esta temática, participaram 150 
alunos do 8.º ano. A ação foi feita 
em parceria com a Escola Segura. 

 Relatório 

Segurança na Internet  
Ação de formação pela 
Escola Segura 

X  X  

Foi feita uma sensibilização para 
esta temática, na qual participaram 
as turmas do 9.º ano. A ação foi 
feita em parceria com a Escola 
Segura. 

 Relatório 

Comemoração do Dia 
Mundial de Luta Contra a 
Sida (1 de dezembro) 
Atividade/Palestra CAOJ 

X  X  Turmas do 10.º ano.  

 

Relatório 

Suporte Básico de Vida 
Workshop X  X  

Realizaram-se duas sessões que 
envolveram de forma muito positiva 
105 alunos (turmas A, B, C e I do 
12.º ano). Realça-se a tomada de 
consciência dos alunos para a forma 
de atuação em situação de 

 
Relatório 
Exploração em sala de aula 
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acidente. 
A ação foi feita em parceria com a 
Unidade de Ensino de Enfermagem 
de Lisboa do Instituto de Ciências e 
da Saúde da Universidade Católica 
Portuguesa. 

Planeamento Estratégico 
Autoavaliação da Escola 
(CAF) 

X  X  

A Equipa de Autoavaliação da Escola 
elaborou o Planeamento Estratégico 
e o mesmo foi divulgado na página 
da Escola. 

 Documento elaborado 

Comportamentos de 
segurança e auto-
proteção 
Ação de formação pela 
Escola Segura 

X  X  
Foi feita uma sensibilização para 
esta temática, participaram 180 
alunos do 7.º ano. 

 

Relatório  

Bulliyng  
Ação de formação pela 
Escola Segura 

X  X  

Foi feita uma sensibilização para 
esta temática, em que participaram 
150 alunos do 8.º ano. A ação foi 
feita em parceria com a Escola 
Segura. 

 

Relatório  

Segurança na Internet  
Ação de formação pela 
Escola Segura 

X  X  

Foi feita uma sensibilização para 
esta temática, na qual participaram 
120 alunos do 9.º ano. A ação foi 
feita em parceria com a Escola 
Segura. 

 

Relatório  

“Suporte Básico de Vida” 
Workshop X  X  

Realizaram-se duas sessões que 
envolveram de forma muito positiva 
60 alunos (turmas A e B ) do 8.º ano 
e 150 alunos do 9.º ano. Realça-se a 
tomada de consciência dos alunos 
para a forma de atuação em 
situação de acidente.  
A ação foi feita em parceria com a 
Unidade de Ensino de Enfermagem 
de Lisboa do Instituto de ciências e 
da Saúde da Universidade Católica 
Portuguesa. 

 

Relatório  

Exposição interativa de 
Matemática 
Atividades lúdicas com 
jogos manipuláveis 

X  X  

Participação com interesse e 
empenho da comunidade escolar. 
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Comemoração do Dia dos 
namorados (14 de 
fevereiro)  
Atividade/Palestra CAOJ 

X  X  Todas as turmas do 10.º ano.  
Relatório 
Plano de Turma 

Projeto de Ações de 
Melhoria 
Autoavaliação da Escola 
(CAF) 

X  X  

O Projeto de Ações de Melhoria 
(PAM), bem como o PAM 
Intermédio foram elaborados e 
divulgados na página da Escola.  

 Fichas das ações 

Gravidez na Adolescência 
Atividade/Palestra CAOJ  X    

A ausência dos formadores impediu 
a realização da atividade/palestra. 

 

“The Road to Freedom” 
Tolerance, Respect and 
Freedom 
Elaboração e exposição de 
trabalhos 

X  X  

Os alunos das turmas 11 º A, 11.ºC, 
11.º D, 11.º F e 11.º H participaram 
empenhadamente e com dedicação 
na realização dos trabalhos. 

 

Relatório 

Jogo de Voleibol 
Professores/Alunos X  X  

Teve a participação de 8 
professores e 4 alunos. Esta 
atividade foi seguida de almoço 
convívio, onde estiveram presentes 
22 professores e assistentes 
operacionais. 
Fraca participação dos professores. 
No entanto, o resultado final foi 
considerado bom. 

 Relatório 

Humanização dos 
espaços escolares 
(Com trabalhos artísticos 
produzidos pelos alunos) 

X  X  

Foram sendo feitas, ao longo do ano 
letivo, exposições de trabalhos em 
espaços de aula e em espaços 
públicos como os painéis do bar e 
do patamar superior da escada de 
pedra. Também foram emoldurados 
diversos trabalhos, realizados por 
estudantes em anos anteriores, que 
foram colocados em vários 
gabinetes como os do Conselho 
Geral, Direção, Educação Especial e 
Salas R+ e UAARE. 
As reações da comunidade 
educativa foram positivas, quer da 
parte dos estudantes quer da parte 
dos professores. 

 

Relatório 
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Dia Mundial da Saúde X  X  

Foram realizadas 4 palestras, 
envolvendo 400 alunos dos ensinos 
básico e secundário. 
Com o apoio da ESSILOR - Saúde 
Ocular, Higienista do Centro de 
Saúde Higiene oral, Farmácia do 
Rato, a Saúde na Adolescência, Liga 
Portuguesa Contra o Cancro e 
Cancro da Pele. 

 Relatório 

Clube Europeu 
e ética ambiental X  X  

Campanha Oceanos Sem Plástico - 
organização: 10 alunos das turmas 
10.º A e B. 
Colaboração na campanha de 
recolha de pilhas: pilhão - 
organização: 15 alunos das turmas 
10.º A, B, C e D. 
Colaboração na campanha de 
recolha de materiais electrónicos: 
electrão - organização: 15 alunos 
das turmas 10.º A e B. 

 Relatório 

“Painel Cultural” 
Dinamização do blogue, 
do mural e da newsletter 
da Escola 

X  X  

Apesar de algumas dificuldades, o 
trabalho colaborativo correu bem, 
na medida em que as publicações 
permitiram não só a divulgação de 
atividades realizadas na Escola 
como também a partilha de ideias e 
experiências entre os professores 
dinamizadores do projeto e os 
restantes professores. 

 
Relatório elaborado pelos professores 
responsáveis pela atividade 

Concurso de Conto e 
Poesia António Gedeão 
8.ª edição 

X  X  

Houve um total de 21 textos entregues 
a concurso. 
Trata-se de um concurso que já faz 
parte da APEE e da ESPN. O sucesso 
demonstrado é prova da sua vitalidade 
e da razão para a sua continuidade. Os 
textos foram um sucesso. 

 Textos produzidos 

Recolha de bens para a 
Associação Sol X  X  

Foram comprados bens com os fundos 
obtidos nas bancas do Dia da Escola 
(rifas e produtos biológicos). 
As pessoas beneficiadas mostraram-
se muito reconhecidas. 

 Relatório 



 38 
 

Cobertura fotográfica de 
eventos relevantes da 
vida escolar 

X  X  

Ao longo de todo o ano e na medida 
das possibilidades dos “fotógrafos de 
serviço”, foram registadas palestras 
torneios, abertura e fecho do ano 
letivo, convívios, Dia da Escola e outros 
eventos. Num computador da sala de 
trabalho dos professores, foram 
organizadas cerca de 60 pastas com 
imagens captadas e editadas ao longo 
do ano letivo. 
Trabalho apreciado por quem dele 
desfrutou ou utilizou. Muitas 
pessoas, nomeadamente 
estudantes, perguntam onde se 
guardam as fotografias e como ter 
acesso a elas. 

 Relatório 
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Vetor estratégico                                                                                                                                 Promover a valorização profissional de todos os agentes educativos 

 

Designação 
Realização 

De acordo 
com o 

planeado 
Impacto/Dinâmica 

/Participação 

Observações Avaliação 

S 
N 

(obs.) 
S 

N 
(obs.) 

(justificação da não realização ou 
alteração da planificação)  

 

Sessão de esclarecimento 
sobre o Projeto de 
Educação Sexual ESPN 

X  X  Diretores de turma do ensino básico.  Relatório 

Sessão de esclarecimento 
sobre Projeto de 
Educação Sexual ESPN 

X  X  
Diretores de turma do ensino 
secundário. 

 Relatório 

Formação Regiprof X  X  

Participaram 4 professores, ficando 
a saber quais os procedimentos 
para inscrever alunos, atribuir 
turmas aos professores, criar 
torneios, fazer quadro competitivo, 
lançar resultados e fazer relatórios e 
classificações na plataforma 
Regiprof. 

 

Relatório 

Proteção e Menores 
Ação de formação X  X  

Foi realizada uma ação de formação 
aberta às escolas de Lisboa, onde 
estiveram presentes 7 professores 
da nossa escola e 1 de outra escola. 
Foram abordados vários aspetos da 
higiene alimentar e dadas 
informações sobre materiais 
didáticos a utilizar nas aulas, por 
intermédio do Instituto Nacional de 
Saúde Dr. Ricardo Jorge.   

 

Relatório 

Formação sobre Danças  X    
Não foi possível por impossibilidade 
do formador. 

 

“Baralhações”  
Ação de formação  X   

 
Indisponibilidade do formador.  
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A Estatística no Ensino 
Secundário 
Seminário 

 X   
 

Não foi possível por impossibilidade 
do formador. 

 

Sessões do P. de Ed. 
Sexual pelo Caoj e pela 
docente do P.Ed.Sexual 
da ESPN para o 3º ciclo 

X  X  

Todas as turmas do 3.º ciclo.  
Avaliação claramente positiva da 
parte dos intervenientes (alunos e 
docentes). 

 Relatório  

Formação PORDATA/RBE X  X  
Houve 3 sessões, contemplando 3 
turmas do 11.º ano e 4 professores.  Relatório 

Plano de Segurança 
Formação X  X  

Formação sobre o Plano de 
Segurança realizada para todos os 
docentes, assistentes técnicos, 
assistentes operacionais, 
representante da Associação de Pais 
e Encarregados de Educação, 
delegados e subdelegados das 
turmas. 

 Relatório 

“O Universo em 
contrarrelógio”  
Evento na Assembleia da 
República no Dia Nacional 
dos Cientistas 

X   X 

Representou o grupo de Física da 
Escola a professora Ana Amaral, que 
considerou as intervenções dos 
cientistas muito interessantes. 

Não puderam participar os alunos 
de 12.º ano de Ciências e 
Tecnologias pelo facto de o convite 
ter sido feito em cima da hora e os 
alunos se estarem a preparar para 
os testes finais das disciplinas 
sujeitas a exame nacional. 

Ata de reunião do Departamento de 
Ciências Experimentais 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório resulta de uma análise da monitorização e balanço apresentados pelos coordenadores e responsáveis pelas atividades da Escola, 

durante o ano letivo de 2017.2018, e está conforme às disposições legais em vigor (decreto-lei n.º 137-A/2012, de 21 de fevereiro). 

 

 

 

CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS 

 

Os objetivos definidos e fixados no Plano Anual de Atividades (PAA) foram, na generalidade, atingidos e bem-sucedidos. Há a registar a seguinte taxa de 

execução das atividades: no 1.º vetor - 83,1%; no 2.º vetor – 96,3%; no 3.º vetor – 95,8%; no 4.º vetor – 72,7%. Sublinha-se que um número significativo de 

atividades envolveu um elevado número de participantes. 

 

No 1.º vetor, não foram realizadas 21 atividades, a saber: 10 do Departamento de Ciências Experimentais (uma das quais foi substituída por outra atividade 

efetivamente realizada); 3 do Departamento de Ciências Sociais Humanas; 3 da Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE); 1 do Departamento 

de Ciências Geoeconómicas; 1 do Departamento de Expressões (mas foi substituída por outra atividade); 1 do Departamento de Línguas Estrangeiras; 1 do 

Clube Europeu; 1 do Projeto Saúde +. No 2.º vetor, não foram realizadas 2 atividades: 1 do Departamento de Ciências Sociais Humanas e 1 do 

Departamento de Matemática. No 3.º vetor, não foi realizada 1 atividade do Projeto de Educação Sexual. No 4.º vetor, não foram realizadas 3 atividades: 1 

do Departamento de Educação Física; 1 do Departamento de Matemática; 1 do Projeto de Educação Sexual. 

As restantes atividades propostas inicialmente foram cabalmente realizadas em todos os vetores. 

 

No vetor estratégico “Promover a valorização profissional de todos os agentes educativos”, realizaram-se 8 iniciativas, que complementaram o Plano de 

Formação da Escola. 
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É de referir que a rubrica “Palestras - Temáticas culturais, literárias, históricas e científicas”, a rubrica “À conversa com…” e a “Semana da Solidariedade + - 

Ciclo de conferências sobre projetos solidários” aparecem com uma só entrada no PAA, mas, como se pode ver no balanço apresentado na grelha de 

monitorização, desdobram-se em várias sessões (sobretudo a rubrica das palestras). 

 

Relativamente ao Dia da Escola (20 de janeiro), também há apenas uma entrada, mas veio a corresponder a 47 atividades (cujo balanço foi feito num 

relatório específico elaborado por cada responsável). Algumas ocorreram pontualmente, outras decorreram durante algumas horas e outras ainda 

permaneceram o dia inteiro, preenchendo-se, assim, o Dia com atividades de âmbitos muito diversos. Os responsáveis pelas atividades são unânimes em 

considerar que as atividades decorreram de forma muito positiva e, de uma maneira geral, houve uma grande adesão por parte dos alunos. Essa 

entusiástica adesão ao programa de atividades, pensado e executado com dedicação e profissionalismo, é a prova de que a Escola supera com exigência e 

criatividade os desafios educativos que lhe são lançados. Segundo a Diretora da Escola, em mail enviado ao pessoal docente e pessoal não docente, “foi um 

dia cheio de humanismo, de ciência, de solidariedade e de convívio”. 

 

No âmbito do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e de Educação Especial, o trabalho de articulação com os diretores de turma e a participação dos 

encarregados de educação continuam a ser fundamentais no sucesso das atividades. 

 

A APEE desenvolveu e participou em diversas atividades, mostrando-se empenhada e com vontade de fazer mais e melhor.  

 

As atividades desenvolvidas ao longo do ano foram bastante diversificadas, visaram dinamizar e enriquecer as possibilidades de exploração das diferentes 

áreas curriculares e tiveram um considerável impacto, nomeadamente no desenvolvimento da formação intelectual, moral e cívica dos alunos e na 

consolidação das suas competências humanísticas, científicas, artísticas, desportivas, culturais e sociais. 

 

O envolvimento dos alunos nas atividades dinamizadas pela Escola, por vezes, numa perspetiva inter e transdisciplinar, proporcionou-lhes o 

desenvolvimento de competências nos domínios da investigação, cooperação, responsabilização, espírito criativo e realização pessoal, conducentes à 

construção da sua autonomia. 
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CONSTRANGIMENTOS 

 

Algumas atividades inicialmente previstas não foram realizadas, essencialmente por razões não imputáveis aos proponentes, sobretudo as que envolviam 

recursos humanos e técnicos exteriores à Escola. Por vezes, houve também dificuldade em conciliar horários dos alunos e professores, assim como, no caso  

das visitas de estudo, compatibilizar as datas de interesse da Escola com a disponibilidade das instituições a visitar. Com efeito, houve a preocupação dos 

professores em fazer coincidir as matérias lecionadas com as atividades e não interferir com aulas de outras disciplinas, sobretudo de exame, nem com o 

calendário dos testes das turmas. 

 

Houve duas situações em que o comportamento inadequado dos alunos foi apontado como impedimento para a concretização de atividades. 

 

Também são apontados como constrangimentos para o planeamento e concretização de mais iniciativas os seguintes: a falta de tempo e dificuldade em 

conciliar o trabalho de planificação e consecução de atividades com o tempo dedicado à componente letiva e outras tarefas inerentes às diferentes funções 

exercidas pelos professores, a falta de recursos humanos e de formação (nomeadamente no caso do Projeto Saúde+), a necessidade de cumprir programas 

curriculares e o facto de se registar uma fraca adesão por parte dos alunos a atividades realizadas fora do horário letivo. 

 

Um outro constrangimento prende-se com a realização de atividades que envolvem interdisciplinaridade, pelas implicações que acarretam em termos de 

conciliação de horários/calendários e de organização dos recursos humanos e materiais.  

 

Pontualmente, a sobreposição de determinadas atividades com outras iniciativas promovidas pela Escola dificultou um maior envolvimento dos alunos. O 

Departamento de Educação Física aponta alguma dificuldade de participação das turmas nos torneios, por sobreposição com atividades letivas e/ou de 

avaliação, especialmente no 1.º período. Este constrangimento foi resolvido em grande parte no 2.º e no 3.º períodos. 

 

Em relação à disciplina de Educação Visual, é referido que o número elevado de alunos por turma dificulta o apoio direto e individualizado que é necessário 

proporcionar, visto que, no ensino básico, os alunos manifestam pouca autonomia e bastante insegurança. 

 

A nível da Música, afiguraram-se como constrangimentos os seguintes: a qualidade acústica do espaço escolhido (átrio da Biblioteca) para as atuações 

realizadas no 1.º e no 2.º períodos (este constrangimento foi ultrapassado no 3.º período, com a escolha de um local com melhores condições acústicas – 

escadaria do edifício principal da Escola); a falta de hábitos de performance e assistência a espetáculos em registo acústico. 
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No âmbito da Educação Especial, o número elevado de alunos do ensino básico com apoio direto levou a que esse apoio fosse realizado em grupo, o que, 

por vezes, o tornou menos eficaz. Este constrangimento foi atenuado graças ao facto de a Escola ter atribuído a um professor horas para apoio a Português  

e a uma professora horas para ajuda na organização de processos e em apoios. A nível do ensino secundário, é apontada a escassez de recursos humanos 

para lecionar a totalidade dos apoios pedagógicos personalizados que são pedidos para os alunos com necessidades educativas especiais.  

 

O SPO salienta que o facto de o serviço ter funcionado desde o 1.º período apenas com uma técnica (também em exercício de funções noutra Escola) 

originou constrangimentos a diversos níveis, nomeadamente: falta de tempo para a avaliação mais atempada dos alunos; impossibilidade de 

acompanhamento semanal/quinzenal de qualquer aluno/situação que necessitasse; indisponibilidade para maior número de contactos com os 

encarregados de educação e com técnicos de saúde externos; impossibilidade de maior colaboração em projetos; grande esforço na gestão de prioridades 

de intervenção. Com efeito, as necessidades da Escola em termos de apoio do SPO são difíceis de satisfazer com a existência de um único técnico em 

regime de partilha de funções com outra Escola. Salienta-se, no entanto, o apoio dos órgãos de gestão e a eficiência na comunicação e na coordenação com 

os diretores de turma, cuja articulação com os encarregados de educação colmatou algumas dificuldades, facilitando também a consecução dos objetivos. 

 

Quanto ao blogue e à newsletter da Escola, tratou-se de uma iniciativa bastante positiva cuja dificuldade assenta na sua atualização, uma vez que nem 

sempre há o envio atempado da informação. As atividades deveriam ser publicadas antes da sua concretização e devia haver uma dinamização destes 

canais de comunicação de uma forma mais sistemática. 

 

Em relação à Oficina de Teatro, houve vários constrangimentos que comprometeram a sua concretização. Os professores dinamizadores consideram que 

“ainda não está criado um espírito de desenvolvimento extracurricular na ESPN que vá para além do desenvolvimento curricular e da obtenção de 

resultados, daí que a adesão tenha sido muito reduzida”. 

 

 

 

OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

 

Embora já se note um maior número de atividades de inter e transdisciplinaridade, será profícuo manter a aposta em atividades conjuntas. Seria também 

desejável uma maior articulação e um trabalho mais colaborativo dos diferentes departamentos com a Biblioteca, no sentido de serem programadas e 
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postas em prática atividades/estratégias conjuntas úteis aos alunos, no âmbito do apoio ao currículo das diferentes disciplinas e da promoção das literacias 

(da leitura, da informação, dos media e a literacia tecnológica e digital), bem como da concretização de atividades extracurriculares. 

 

Por outro lado, o maior envolvimento dos alunos, sobretudo como promotores e organizadores de iniciativas, constitui um desígnio da Escola, para o qual a 

Associação de Estudantes pode e deve prestar um bom contributo. 

 

O vetor estratégico “Promover a valorização profissional de todos os agentes educativos” (em que só há a registar 8 iniciativas efetivamente concretizadas) 

deve merecer maior atenção, de forma a haver um incremento do mesmo. 

 

Seria também de apostar em mais atividades para o 3.º vetor (“Envolver a comunidade educativa na vida da Escola”), em que apenas há a registar 23 

iniciativas efetivamente realizadas.  

 

É muito importante dar continuidade às artes musicais e que haja mais momentos musicais, de modo a fomentar na Escola uma cultura musical que não 

seja externa mas integrada, bem como o estímulo das competências essenciais para a formação de espetadores musicalmente educados, estabelecendo 

laços entre as atividades deste âmbito e a vida escolar. Com efeito, as performances musicais, ao longo do ano, demonstraram evidente qualidade e uma 

natureza inclusiva de alunos. 

 

Outra iniciativa para cuja prática deve existir um maior incentivo é a humanização dos espaços escolares através de intervenções estéticas, uma vez que é 

uma atividade globalizante envolvente, que contribui para a criação de ligações ao espaço escolar. 

 

Há também que continuar a apostar na publicitação das atividades, nomeadamente na página da Escola, no blogue e na newsletter. 

 

O Departamento de Educação Física aponta as seguintes oportunidades de melhoria: conseguir que a formação realizada pelos docentes seja creditada e 

distribuída pelos 2 primeiros períodos do ano letivo; conseguir melhor apoio dos diretores de turma e dos restantes professores na divulgação e 

participação dos alunos nas atividades e na justificação das faltas às aulas; melhorar a integração e divulgação à comunidade educativa das entregas de 

prémios realizadas. Aponta também a importância de manter a natação como matéria nuclear no 7.º ano.  
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O Departamento de Ciências Experimentais refere como oportunidades de melhoria: a inclusão na componente não letiva dos professores do 

Departamento de um maior número de horas para trabalhar nos espaços museológicos; a criação de horas comuns nos horários dos professores do 

Departamento que lecionam o mesmo ano de escolaridade, para poderem reunir e trabalhar em conjunto. 

 

Em relação à disciplina de Educação Visual, é apontado que, dado o elevado número de alunos por turma e a existência de muitos alunos com necessidades 

educativas especiais, a mesma deveria funcionar com par pedagógico. 

 

O projeto Exame + é merecedor de um maior envolvimento por parte dos alunos, o que levaria a uma melhor qualidade do trabalho relativamente à 

preparação para os exames nacionais e revisão de matérias lecionadas em anos anteriores. 

 

A nível da Educação Especial, dado o elevado número de processos e casos a apoiar diretamente, considera-se necessária a colocação de mais um professor 

desta área. 

 

O Projeto Saúde + considera importante garantir aos professores formação na área da saúde e criar um Gabinete Saúde + na Escola 

 

A nível da Responsabilidade +, aponta-se a necessidade de haver uma sala à parte para apoio ao estudo. 

 

Seria ainda de toda a conveniência criar uma maior proximidade entre toda a comunidade educativa, passando por um maior e mais ativo envolvimento 

dos encarregados de educação. Segundo a APEE, é necessário criar mecanismos de aproximação aos pais e encarregados de educação, melhorando a 

comunicação e dando-lhes a conhecer melhor a Escola e as diferentes atividades. 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

No geral, verificou-se o cumprimento de uma elevada percentagem das atividades delineadas (87,3%), tendo havido alguns ajustamentos ou alterações à 

programação inicial, sobretudo em função das necessidades dos alunos e docentes e da logística necessária à sua prossecução. Os objetivos nucleares 

traçados no PAA foram atingidos, na maioria dos casos com altos graus de consecução e de satisfação, porque articulados e organizados de acordo com 
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vetores estratégicos bem definidos, pilares essenciais da promoção do sucesso educativo, da transformação da Escola num local de socialização e cultura e 

do envolvimento da comunidade educativa na vida da Escola. 

 

O elevado número de atividades levadas a cabo e a sua diversidade revelam dinamismo e capacidade de mobilização por parte da comunidade escolar, 

sendo também muito considerável o contributo das parcerias estabelecidas, que é um aspeto a manter, ou melhor, a fomentar. Porém, deverá haver uma 

preocupação agregadora de natureza inter e transdisciplinar que permita mitigar alguma dispersão de atividades. 

 

A realização de várias atividades não previstas inicialmente evidencia o empenho dos profissionais em ajustar a sua ação regular à oferta educativa e à 

satisfação das necessidades e interesses dos alunos e em estar atentos a oportunidades relevantes que foram surgindo ao longo do ano. Com efeito, 

inicialmente, para o 1.º vetor, foram estipuladas 102 atividades (ou melhor, entradas no PAA) e, no final, foram monitorizadas 124; para o 2.º vetor, 

estavam previstas 41 e foram monitorizadas 54; para o 3.º vetor, foram estipuladas 15 atividades e, no final, foram monitorizadas 24; no 4.º vetor, de 8 

passaram a 11. 

 

Há que salientar uma grande aposta de atividades no 1.º vetor (“Promover o sucesso educativo”). 

 

O balanço do PAA é, pois, muito positivo e resulta dos seguintes fatores determinantes: i) pertinência e adequação dos temas propostos; ii) elevado grau de 

participação dos docentes na organização e desenvolvimento das atividades; iii) empenhada participação do pessoal não docente nas diversas atividades; 

iv) contacto dos alunos com atividades culturais, humanísticas e científicas relevantes; v) envolvimento da Escola com entidades e instituições parceiras; vi) 

contacto dos alunos com a realidade da sociedade atual em termos de prosseguimento de estudos e de saídas profissionais. 

 

Momento distintivo da vida da Escola e do cumprimento do PAA, em consonância com os objetivos do PEE, nomeadamente os que visam desenvolver 

valores e atitudes, o bom clima de Escola e o gosto pela aprendizagem, foi, mais uma vez, a comemoração do Dia da Escola. Outros momentos marcantes 

foram o Dia do Diploma e do Mérito, as campanhas de solidariedade e de proteção do ambiente, as palestras de diferentes âmbitos, as sessões de “À 

conversa com…” escritores e outras individualidades, os torneios desportivos e as diferentes exposições de trabalhos dos alunos, que pontuam o fluir da 

vida da Escola. 


