Plano Anual de Atividades
Clubes e Projetos
Clube das Artes (ESAG) (2 atividades)
Atividades

Período

Calendarização

Workshop de escrita 1º
criativa e descritiva
a partir das obras
do projeto «ARTE
INCLUSIVA»

2017-11-28

Workshop Arte
2º
Inclusiva - Ilustração
a partir de Poesia e
Música

2018-03-22

Dinamizadores

Parcerias

Colaborações

Objetivos

Eixos

Eixo 1 - Sucesso educativo
Lucinda Policia Promover a criatividade
solidária, visto a escrita criativa
Promover uma cultura de
a partir de desenhos, pintura e
respeito e cidadania.
Promover a inclusão e a
música têm como objetivo
realização de audio-textos
integração escolar e
para pessoas cegas, a vídeos
social.
Eixo 2 - Criatividade/ Inovação
com língua gestual para
pessoas surdas e surdas e,
Promover o envolvimento
ainda, a tradução em braille
dos alunos e restante
para pessoas cego-surdas.
comunidade educativa na
Promover atividades que
criação e/ou participação
resultarão na oportunidade de
em projetos inovadores.
uma integração mais plena de Eixo 3 - Construção da
identidade.
pessoas com deficiência.
Promover a cultura da
Promover o trabalho
tolerância e responsabilidade
colaborativo.
pelo património cultural de
Promover a cooperação
outros povos.
com a comunidade.
Eixo 1 - Sucesso educativo
Departamento
Grupo de alunos Professora
Promover a criatividade
de Expressões, do PAEI 11º ano Bibliotecária
solidária, visto a escrita criativa
Melhorar o Sucesso
Manuela Frade
Isabel e
a partir de desenhos, pintura e
Escolar.
Alunos do 2º ano
Professora
música têm como objetivo
Promover uma cultura de
curso profissional
Coordenadora realização de audiotextos para
respeito e cidadania.
de artes do
dos Projetos em pessoas cegas, a vídeos com
Promover a inclusão e a
espetáculo
Andamento
língua gestual para pessoas
integração escolar e
Bibliotecária
surdas e surdas e, ainda, a
social.
Eixo 2 - Criatividade/ Inovação
Lucinda e Rosa tradução em braille para
Perdigão
pessoas cego-surdas.
Promover o envolvimento
Promover atividades que
dos alunos e restante
resultarão na oportunidade de
comunidade educativa na
uma integração mais plena de
criação e/ou participação
pessoas com deficiência.
em projetos inovadores.
Promover a cultura da
Desenvolver o ensino
tolerância e responsabilidade
prático e experimental.
Eixo 3 - Construção da
pelo património cultural de
identidade.
outros povos.
Promover a educação
Manuela Frade

Orçam.

20€

80€

para a saúde e o bem
estar físico e emocional.
Promover o trabalho
colaborativo.
Promover a cooperação
com a comunidade.

Clube de Gravura (3 atividades)
Atividades

EDIÇÃO DE CARTÕES
DE BOAS FESTAS
(VENDA) EDIÇÃO DE
MARCADORES DE
LIVROS (VENDA)

Período Calendarização

Dinamizadores

1º

2017-1207

Professora Rosa
Encarnação. Alunos
inscritos no Clube de
Gravura.

Visita de estudo à
3º
Associação dos
Gravadores de Évora/
Intercâmbio alunos clube
gravura da EBAR

2018-0503

Professora Rosa
Encarnação. Alunos
do Clube.

WORKSHOP e
EXPOSIÇÃO – DIA DA

2018-0606

Professora rosa
Encarnação. Alunos

3º

Parcerias

Colaborações

Objetivos

Eixos

Orçam.

Eixo 1 - Sucesso educativo
- Sensibilizar os jovens
s/custos
para a arte da gravura.
Promover uma cultura de
- Fomentar a autonomia e a
respeito e cidadania.
Eixo 2 - Criatividade/ Inovação
responsabilidade.
- Fomentar a auto estima.
Proporcionar o
desenvolvimento de
competências tecnológicas.
Desenvolver o ensino prático
e experimental.
Eixo 3 - Construção da identidade.
Promover o trabalho
colaborativo.
Promover a cooperação com
a comunidade.
Professora do
- Aprofundar a exploração Eixo 1 - Sucesso educativo
Famílias
Associação clube da André de meios e técnicas.
Melhorar o Sucesso Escolar.
dos
de Resende e os - Ser sensível ao valor
Promover uma cultura de
Gravadores alunos inscritos estético de diferentes
respeito e cidadania.
de Évora, no clube de
formas de expressão visual. Eixo 2 - Criatividade/ Inovação
Escola
Gravura, nesta - Desenvolver aptidões e
Promover o envolvimento dos
Básica
escola..
técnicas manuais.
alunos e restante
André de
- Conhecer ambientes de
comunidade educativa na
Resende.
trabalho relacionados com
criação e/ou participação em
atividades artísticas.
projetos inovadores.
- Fomentar a autoestima.
Desenvolver o ensino prático
e experimental.
Eixo 3 - Construção da identidade.
Promover o trabalho
colaborativo.
Promover a cooperação com
a comunidade.
Eixo 1 - Sucesso educativo
- Sensibilizar os jovens
s/custos
para a arte da gravura.
Melhorar o Sucesso Escolar.

ESCOLA

que frequentam o
Clube.

-Mostrar gravuras
Promover uma cultura de
realizados com a utilização
respeito e cidadania.
de diferentes materiais.
Promover a inclusão e a
- Fomentar a autonomia e a
integração escolar e social.
Eixo 2 - Criatividade/ Inovação
responsabilidade.
- Fomentar a auto estima.
Promover o envolvimento dos
alunos e restante
comunidade educativa na
criação e/ou participação em
projetos inovadores.
Desenvolver o ensino prático
e experimental.
Eixo 3 - Construção da identidade.
Promover a educação para a
sustentabilidade.
Promover o trabalho
colaborativo.
Promover a cooperação com
a comunidade.

Clube do Brinquedo de Madeira (1 atividade)
Atividades

Exposição dos trabalhos
do CBM

Período Calendarização

3º

2018-0604

Dinamizadores

Professor
responsável pelo
Clube do Brinquedo
de Madeira: José
Condeço

Parcerias

Colaborações

Objetivos

Eixos

Orçam.

Eixo 1 - Sucesso educativo
- Mostrar à comunidade
s/custos
educativa o tipo de trabalhos
Promover uma cultura de
que são realizados no CBM;
respeito e cidadania.
- Sensibilizar para a
Promover a inclusão e a
observação dos valores
integração escolar e social.
Diminuir o absentismo e o
culturais do artesanato
tradicional;
abandono escolar.
Eixo 2 - Criatividade/ Inovação
- Estimular e valorizar as
Proporcionar o
artes de trabalhar a madeira;
desenvolvimento de
- Adquirir hábitos de
organização.
competências tecnológicas.
Desenvolver o ensino
prático e experimental.
Eixo 3 - Construção da identidade.
Promover a educação para
a sustentabilidade.
Promover o trabalho
colaborativo.

Clube dos Cientistas (3 atividades)
Atividades

Período Calendarização

Dinamizadores

Fabrico de Velas

1º

2017-0929

Paulo Mendes
Fernanda Dias

Microscopia

1º

2017-1019

Paulo Mendes
Fernanda Dias

Parcerias

Colaborações

Objetivos

Eixos

Orçam.

s/custos
- Conhecer a importância Eixo 1 - Sucesso educativo
da reciclagem
Promover a inclusão e a
integração escolar e social.
- Utilizar as velas recicladas
para o fabrico de novas
Diminuir o absentismo e o
velas
abandono escolar.
Eixo 2 - Criatividade/ Inovação
Proporcionar o
desenvolvimento de
competências tecnológicas.
Promover o envolvimento
dos alunos e restante
comunidade educativa na
criação e/ou participação em
projetos inovadores.
Desenvolver o ensino prático
e experimental.
Eixo 3 - Construção da identidade.
Promover a educação para a
sustentabilidade.
Promover o trabalho
colaborativo.
Eixo 1 - Sucesso educativo
- Conhecer as partes
s/custos
constituintes do
Melhorar o Sucesso Escolar.
microscópio;
Promover uma cultura de
- Aprender a manipular o
respeito e cidadania.
microscópio (focagem);
Promover a inclusão e a
- Realizar preparações
integração escolar e social.
temporárias para
Diminuir o absentismo e o
observação de células de
abandono escolar.
origem animal e de origem Eixo 2 - Criatividade/ Inovação
vegetal;
Proporcionar o
- Observar os diferentes
desenvolvimento de
tipos de células;
competências tecnológicas.
- Identificar as principais
Promover o envolvimento
diferenças entre células de
dos alunos e restante
origem animal e vegetal.
comunidade educativa na
criação e/ou participação em
projetos inovadores.
Desenvolver o ensino prático
e experimental.
Eixo 3 - Construção da identidade.

Simulação da atividade
vulcânica

2º

2018-0212

Promover o trabalho
colaborativo.
Eixo 1 - Sucesso educativo
- Construção de uma
s/custos
maquete - paisagem
Melhorar o Sucesso Escolar.
vulcânica.
Promover a inclusão e a
- Elaboração das misturas
integração escolar e social.
para a simulação da
Diminuir o absentismo e o
atividade efusiva e
abandono escolar.
Eixo 2 - Criatividade/ Inovação
explosiva.
- Explicar as diferenças dos
Proporcionar o
dois tipos de atividade.
desenvolvimento de
competências tecnológicas.
Desenvolver o ensino prático
e experimental.
Eixo 3 - Construção da identidade.
Promover o trabalho
colaborativo.
Promover a cooperação com
a comunidade.

Paulo Mendes
Fernanda Dias

Projeto Eco-Escolas (5 atividades)
Atividades

Apanha da azeitona

Período Calendarização

1º

2017-0926

Dinamizadores

Parcerias

Colaborações

Equipa Eco-Escolas Departamento Formação
de Educação Cívica, outras
Especial
disciplinas

Objetivos

Eixos

Orçam.

Eixo 1 - Sucesso educativo
s/custos
Promover uma cultura de
respeito e cidadania.
Promover a inclusão e a
integração escolar e social.
Eixo 2 - Criatividade/ Inovação
Promover o envolvimento dos
alunos e restante comunidade
educativa na criação e/ou
participação em projetos
inovadores.
Desenvolver o ensino prático
e experimental.
Eixo 3 - Construção da identidade.
Promover a educação para a
sustentabilidade.
Promover a educação para a
saúde e o bem estar físico e
emocional.
Promover o trabalho

Dia das Bandeiras Verdes

1º

2017-0927

Equipa Eco-Escolas ABAE e
Câmara
Municipal de
Évora

Dia Mundial da
Alimentação

1º

2017-1016

- Departamento de
- Projeto
Educação Especial; - Educação
Departamento de
para a Saúde
Educação Física; Departamento de
Ciências
Experimentais e
Tecnologias; - Projeto
Eco-Escolas.

Câmara
Receção da Bandeira
Municipal de verde atribuída à escola
Évora

- Conhecer regras de uma
alimentação saudável;
- Relacionar a alimentação
saudável com a saúde do
indivíduo;
- Identificar bebidas
açucaradas e o respetivo
teor em açúcar;
- Relacionar o consumo
excessivo de sal, de açúcar
e de gorduras com doenças;
- Proporcionar momentos de
degustação de alimentos
saudáveis, tais como: fruta,
legumes e outros;
- Incentivar o hábito de
consumo de alimentos
saudáveis;
- Relacionar a prática de
exercício físico com a saúde;
- Realizar jogos diversos

colaborativo.
Melhorar a capacidade de
atração das diferentes
unidades do agrupamento.
Eixo 1 - Sucesso educativo
Melhorar o Sucesso Escolar.
Promover uma cultura de
respeito e cidadania.
Promover a inclusão e a
integração escolar e social.
Diminuir o absentismo e o
abandono escolar.
Eixo 2 - Criatividade/ Inovação
Promover o envolvimento dos
alunos e restante comunidade
educativa na criação e/ou
participação em projetos
inovadores.
Eixo 3 - Construção da identidade.
Promover a educação para a
sustentabilidade.
Promover o trabalho
colaborativo.
Promover a cooperação com
a comunidade.
Eixo 1 - Sucesso educativo
Melhorar o Sucesso Escolar.
Promover uma cultura de
respeito e cidadania.
Promover a inclusão e a
integração escolar e social.
Diminuir o absentismo e o
abandono escolar.
Eixo 3 - Construção da identidade.
Promover a educação para a
sustentabilidade.
Promover a educação para a
saúde e o bem estar físico e
emocional.
Promover o trabalho
colaborativo.
Promover a cooperação com
a comunidade.

CME

20€

Ciclo de conferências
2º
sobre Água e e
preservação das linhas de
água

Horta biológica

2017-0926

Ao
-longo
do ano
lectivo.

associados à alimentação
saudável;
- Realizar trabalhos para
uma pequena exposição;
- Valorizar o consumo de
produtos da época e da
região onde a escola está
inserida;
- Promover a dieta
mediterrânica como estilo de
vida (convívio, exercício e
alimentação equilibrada).
Eixo 1 - Sucesso educativo
Equipa Eco-Escolas Câmara
Diretores de Consciencializar a
s/custos
Municipal de turma e
comunidade educativa para
Melhorar o Sucesso Escolar.
Évora
professores o problema do desperdício
Promover uma cultura de
de CN
de água e ;reduzir o
respeito e cidadania.
Eixo 2 - Criatividade/ Inovação
desperdício de água
- Consciencializar a
Promover o envolvimento dos
comunidade educativa para
alunos e restante comunidade
a importância da
educativa na criação e/ou
preservação das linhas de
participação em projetos
água;
inovadores.
Desenvolver o ensino prático
e experimental.
Eixo 3 - Construção da identidade.
Promover a educação para a
sustentabilidade.
Promover a educação para a
saúde e o bem estar físico e
emocional.
Promover o trabalho
colaborativo.
Promover a cooperação com
a comunidade.
Melhorar a capacidade de
atração das diferentes
unidades do agrupamento.
Eixo 1 - Sucesso educativo
Equipa Eco-Escolas Universidade Alunos,
Promover a educação
s/custos
e Departamento de de Évora
professores e ambiental, a promoção de
Promover uma cultura de
Educação Especial
assistentes valores e a mudança de
respeito e cidadania.
operacionais. atitudes dos alunos face ao
Promover a inclusão e a
ambiente;
integração escolar e social.
Eixo 2 - Criatividade/ Inovação
- Proporcionar
oportunidades para que os
Promover o envolvimento dos
alunos experienciem
alunos e restante comunidade
trabalhos agrícolas que lhes
educativa na criação e/ou

permitam compreender a
participação em projetos
origem de alguns alimentos
inovadores.
e o ciclo de vida de algumas
Desenvolver o ensino prático
plantas;
e experimental.
- Promover a cooperação e Eixo 3 - Construção da identidade.
a interação social entre a
Promover a educação para a
comunidade educativa e as
sustentabilidade.
famílias;
Promover a educação para a
- Promover o sentido de
saúde e o bem estar físico e
responsabilidade dos alunos
emocional.
na manutenção e
Promover o trabalho
preservação dos produtos
colaborativo.
semeados;
Promover a cooperação com
- Promover a participação e
a comunidade.
a integração dos alunos com
Melhorar a capacidade de
Necessidades Educativas
atração das diferentes
Especiais;
unidades do agrupamento.

Projeto Secção Europeia Língua Francesa (2 atividades)
Atividades

Período Calendarização

Dinamizadores

Concurso LA Chanson en
Scène VI

2º

2017-0925

Elisabete Silva
Alunos do 9ºA

VIAGEM A BORDÉUS

3º

2017-0925

Elisabete Silva

Parcerias

Colaborações

Objetivos

Eixos

Eixo 2 - Criatividade/ Inovação
Sensibilizar para a
utilização da língua francesa
Promover o envolvimento dos
Incrementar a expressão
alunos e restante
dramática em língua
comunidade educativa na
estrangeira
criação e/ou participação em
projetos inovadores.
Eixo 3 - Construção da identidade.
Promover o trabalho
colaborativo.
Eixo 1 - Sucesso educativo
Professores da Conhecer uma cidade
turma
francesa e a sua cultura
Promover uma cultura de
Utilizar a língua francesa em
respeito e cidadania.
Eixo 2 - Criatividade/ Inovação
verdadeiras situações de
comunicação
Promover o envolvimento dos
alunos e restante
comunidade educativa na
criação e/ou participação em
projetos inovadores.
Eixo 3 - Construção da identidade.
Promover o trabalho
colaborativo.

Orçam.

50€

350€

Projeto EPIS (1 atividade)
Atividades

Apresentação do projeto
EPIS aos encarregados
de educação

Período Calendarização

1º

2017-0920

Dinamizadores

Equipa EPIS

Parcerias

Colaborações

Objetivos

Eixos

Divulgar o projeto EPIS aos Eixo 1 - Sucesso educativo
encarregados de educação
Promover a inclusão e a
do 7º ano da EBCV;
integração escolar e social.
Divulgar o projeto EPIS aos Eixo 3 - Construção da identidade.
Diretores de Turma do 7º
Promover a cooperação com
ano da EBCV;
a comunidade.
Distribuir os pedidos de
autorização para os
Screenings;

Diretores
de turma

Orçam.

6€

Projeto Promoção e Educação para a Saúde (2 atividades)
Atividades

Comemorações do Dia
Mundial da Alimentação

AdolesSer - Projeto de
educação para a saúde
em saúde sexual e
reprodutiva.

Período Calendarização

1º

2017-1016

Ao
-longo
do ano
lectivo.

Dinamizadores

Parcerias

Colaborações

Objetivos

Eixos

Orçam.

Eixo 1 - Sucesso educativo
40€
- Sensibilizar para a
importância dos hábitos
Promover uma cultura de
alimentares saudáveis na
respeito e cidadania.
Eixo 3 - Construção da identidade.
manutenção da saúde;
- Promover escolhas
Promover a educação para a
alimentares saudáveis;
saúde e o bem estar físico e
- Promover o consumo de
emocional.
refeições saudáveis;
Promover o trabalho
- Informar sobre os alimentos
colaborativo.
propostos.
Promover a cooperação com
a comunidade.
Eixo 1 - Sucesso educativo
Técnicos da Equipa Unidade
Docentes das
• Adquirir e consolidar
s/custos
de saúde escolar da de
disciplinas
conhecimentos sobre as
Promover uma cultura de
Unidade de
Cuidados envolvidas
diferentes dimensões da
respeito e cidadania.
Eixo 3 - Construção da identidade.
Cuidados na
na
(maioritariament sexualidade humana;
Comunidade de
Comunidad e ciências
• Desenvolver a capacidade
Promover a educação para a
Évora em estreita
e de Évora naturais) e
de adoção de
saúde e o bem estar físico e
colaboração com os e Equipa
diretores de
comportamentos preventivos
emocional.
docentes das
PES
turma
e promotores de saúde
Promover o trabalho
disciplinas
sexual e reprodutiva;
colaborativo.
envolvidas
• Desenvolver a capacidade
Promover a cooperação com
(maioritariamente
de tomada de decisão
a comunidade.
ciências naturais)
responsável relativa a
comportamentos sexuais
Voluntários (alunos,
docentes e
funcionários)

CLUBE DE ARTES DA ESAG (4 atividades) - PROJETO ARTE INCLUSIVA (5 atividades)
Atividades

Workshop
Meninos e avós
Gaitistas de
Portugal
(Projeto Arte
Inclusiva)

Período

Calendarização

Dinamizadores

De Setembro
a Dezembro

15-12- 2016
(por motivos
de doença do
músico foi
transferida
para o
próximo ano
letivo
2017/18)

Manuela
Frade
Músico e
Compositor
Adriano Adiala

Parcerias

Chão dos
Meninos
Universidade
Sénior

Colaboração

Objetivos

Professores
de Educação
Musical do 1º
ciclo e do 2º
ciclo

Promover :
 a experimentação de
meios expressivos
relacionados com os
diversos processos
criativo;
 o gosto pela escola e
portanto, o sucesso
educativo;
 a construção da
identidade através do
respeito pela
diversidade social e
cultural;
 Interações e
socializações saudáveis
e harmoniosas através
da prática criativa e
artística;
 Interações e
socializações saudáveis
e harmoniosas através
da participação em
workshops de modo
ativo e responsável;
 A aquisição de hábitos
de trabalho através do
processo criativo;
Desenvolver:
 A autonomia através
de um processo
criativo orientado;
 A sensibilidade
estética;
 O gosto por diversas

Eixos

Orçamento

Eixo 1 –
400 euros
Sucesso educativo
Promover uma
cultura de respeito e
cidadania. Promover
a inclusão e a
integração escolar e
social.
Eixo 2 - Criatividade/
Inovação Promover o
envolvimento dos
alunos e restante
comunidade
educativa na criação
e/ou participação
em projetos
inovadores.
Desenvolver o
ensino prático e
experimental.
Eixo 3 - Construção
da identidade.
Promover a
educação para a
sustentabilidade.
Promover o trabalho
colaborativo.
Promover a
cooperação com a
comunidade.

Workshop
Criação de tshirts
para o grupo
formado de
Meninos e Avós
Gaitista de
Portugal
(Projeto Arte
Inclusiva)

Outubro

Workshop de
Escrita Criativa
A partir das obras
do projeto Arte
Inclusiva Pintura, Poesia e
Música

Workshop

30-10-2016
(por motivos
de doença do
músico foi
transferida
para o
próximo ano
letivo
2017/18)

Manuela
Frade

1ª PARTE ao
longo do ano
letivo
2016/17
…..
2ª PARTE
Ao longo do
ano letivo
2017/18

15-12-2016
(para o 7ºA
ESAG)
4-4-2017
(para o 8º e
9ºA da ESAG)
16-6-2017

Manuela
Frade

De Setembro

15-12- 2016

Músico e
Compositor
Adriano Adiala

Manuela

Chão dos
Meninos
Universidade
Sénior

Professores
de expressões
do 1º ciclo

Biblioteca
escolar da
ESAG e da
Conde Vilalva
….
Chão dos
Meninos
Universidade
Sénior
e
Bibliotecas
escolares dos
agrupamentos
2e3

Professores
de português
e
Professores
bibliotecários

formas de expressão
artística;
 A capacidade
expressiva
espontânea, a
criatividade e a
inovação;
 O domínio dos
materiais utilizados
nos diferentes tipos de
trabalhos;
O domínio das técnicas de
representação e
expressão;
Iguais ao apresentado no
1º

Iguais ao
apresentado no 1º

Iguais ao apresentado no
1º

Iguais ao
apresentado no 1º

Iguais ao apresentado no

Iguais ao

Professores
do ensino
especial dos
agrupamentos
2e3

Professores

200euros

20euros

Dança e
movimento
A partira das
Músicas
compostas para o
Projeto de Arte
Inclusiva
Para que sejam
filmados e os
vídeos
apresentados a
meninos surdo
de modo a
compreenderem
as músicas
Workshop de
modelação para
transformar as
pinturas ou
pormenores das
em painéis
cerâmicos
(para que
possam ser
compreendidos
por pessoas
cegas e surdocegas)
(Projeto Arte
Inclusiva)
Clube de artes
ESAG – Exposição
Pintura e
fotografia sobre
ambiente em
colaboração com
o projeto
Eco Escolas da
ESAG

a Dezembro

(Para ser
apresentado
no final do
ano letivo na
festa de
encerramento
e na
exposição
final do
projeto em
2018)
Todo o ano
letivo
2016/17

(por motivos
de doença do
músico foi
transferida
para o
próximo ano
letivo
2017/18)

Frade

16-6-2017

Manuela
Frade

e o 1º período
do ano letivo
2017/18

15-12-2017

1º período
Letivo de
2016/17

15-12-2017

Músico e
Compositor
Adriano Adiala

Chão dos
Meninos

de Educação
Física do
Agrupamento

Universidade
Sénior

Professores
de multimédia

Agrupamentos
2e3

Professores
do ensino
especial dos
agrupamentos
2e3

Chão dos
Meninos

Professores
Iguais ao apresentado no
de multimédia 1º
Professores
do ensino
especial dos
agrupamentos
2e3
e
Professores
de expressões
do 1ºciclo

Iguais ao
apresentado no 1º

Ana Pires
coordenadora
do Projeto
Eco Escolas da
ESAG

Iguais ao
apresentado no 1º

Agrupamentos
2e3

Manuela
Frade

1º

Iguais ao apresentado no
1º

apresentado no 1º

30euros

250 euros

100 euros

Exposição – A
Natureza a partir
do meu corpo

2º perído
letivo

21-3-2017

Manuela
Frade

Exposição – Ecos
do eu Natura
em colaboração
com o projeto
Eco Escolas da
ESAG

3º perído
letivo

2-6-2017

Manuela
Frade

Workshop de
desenho e
Animação Mangá

3º período
letivo de
2016/17

12-5-2017

Manuela
Frade

Ana Pires
coordenadora
do Projeto
Eco Escolas da
ESAG
Ana Pires
coordenadora
do Projeto
Eco Escolas da
ESAG

Iguais ao apresentado no
1º

Iguais ao
apresentado no 1º

50 euros

Iguais ao apresentado no
1º

Iguais ao
apresentado no 1º

150 euros

Iguais ao apresentado no
1º

Iguais ao
apresentado no 1º

50 euros

