
Agrupamento de Escolas André de Gouveia, Évora - 135562  

Escola Sede: Escola Secundária André de Gouveia 
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Plano de Ação dos Projetos e Clubes 
2020 - 2021 

Objetivos Equipas Ações Calendarização Avaliação 
 

  

 Consciencializar toda a Comunidade Escolar 
para a Preservação do Meio Envolvente; 

 Sensibilizar a comunidade para a poupança 
de recursos, promovendo a reutilização e a 
reciclagem. 

Eco Escolas 

 Divulgação do Programa (vitrinas, 
painéis, página da escola, Jornal da 
Escola, Clube de Rádio…); 

 Visitas de estudo; 

 Comemoração de efemérides; 

 Recolha e reutilização de materiais 
recicláveis; 

 Monitorização de gastos (água, 
eletricidade, papel, óleo, pilhas…) e 
implementação de medidas de redução 
de consumo; 

 Limpeza e embelezamento de espaços 
verdes; 

 Construção de uma horta 
biológica/canteiro de ervas aromáticas/ 
compostor; 

 Construção de uma charca; 

 Ação de formação sobre triagem de 
resíduos e consumos energéticos; 

 Identificação e catalogação das 
espécies existentes no espaço exterior 
da escola; 

 Ao longo do 
ano letivo 

 Relatórios 
trimestrais
; 
 

 Relatório 
no final do 
ano letivo. 

 Criar uma cultura de leitura; 

 Desenvolver a leitura nas várias áreas 
curriculares; 

 Desenvolver a biblioteca escolar; 

 Envolver as famílias para o desenvolvimento 
do projeto de leitura da escola; 

 Incluir a leitura na transição entre níveis de 
escolaridade. 

Projeto aLer+ 

 Leituras partilhadas; 

 Exposições temáticas; 

 Ações de Formação; 

 Painéis temáticos; 

 aLer+, a escola e a família; 

 Leitor do trimestre; 

 Leituras TOP3; 

 Livro e filme do mês; 

 Comemoração de efemérides; 

 Ler+ com música; 

 Voluntariado de leitura. 

 Ao longo do 
ano letivo 

 Relatórios 
trimestrais
; 
 

 Relatório 
no final do 
ano letivo. 
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 Desenvolver a competência comunicativa; 

 Desenvolver a criatividade e a expressividade; 

 Compreender a estrutura do texto dramático; 

 Criar textos dramáticos; 

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

Teatro 

 Dramatização de textos; 

 Construção de cenários; 

 Encenação de peças; 

 Criação de guarda-roupa e adereços; 

 Workshops com profissionais do teatro; 

 Participação em eventos e ações do 
âmbito do Agrupamento e da 
comunidade. 

 Ao longo do ano 
letivo 

 Relatórios 
trimestrais; 
 

 Relatório 
de final de 
ano letivo 

 Valorizar a Educação para a Saúde como área 
de educação global; 

 Estimular hábitos de vida saudáveis; 

 Valorizar a importância da atividade física; 

 Despertar nos alunos a sensibilização para 
questões associadas à saúde física, mental e 
psíquica e a comportamentos sexuais 
saudáveis; 

 Informar os alunos da importância de uma 
sexualidade harmoniosa e saudável na 
formação global do indivíduo. 

Educação para a 
Saúde 

 Divulgação de datas comemorativas, em 
articulação com as escolas do 
Agrupamento, designadamente: 
- Dia Mundial da Alimentação; 
- Dia Mundial da Diabetes; 
- Dia Mundial Contra a SIDA; 
- Mês do Coração; 
- Dia do Não Fumador; 
- Dia dos Namorados. 

 Dinamização do Gabinete de 
Atendimento e Formação em Educação 
para a Saúde - GAFES; 

 Prevenção do consumo de substâncias 
aditivas; 

 Acompanhamento a alunos com excesso 
de peso/obesidade; 

 Coordenação e Implementação da 
Educação Sexual no Agrupamento. 

 Datas 
comemorativas 
específicas 
 

 Ao longo do ano 
letivo 

 Relatórios 
trimestrais; 
 

 Relatório 
no final do 
ano letivo. 

 Desenvolver as relações pessoais e sociais 

 Melhorar as atitudes e os comportamentos 
+Disciplina 

 Receber o aluno expulso da sala de aula, 
ouvi-lo e ajudá-lo a refletir sobre o seu 
comportamento e a necessidade de 
mudança. 

 Comunicar de imediato ao encarregado 
de educação a presença do aluno no 
+Disciplina. 

 Ao longo do ano 
letivo 

 Relatório 
no final do 
ano letivo 
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 Promover um ambiente disciplinado e saudável 
para toda a comunidade educativa. 

 Reduzir a indisciplina e a conflitualidade no 
espaço escolar. 

 Diminuir o número de ocorrências disciplinares. 

 Promover a reflexão sobre valores éticos, 
sociais, culturais e de cidadania,  

 Promover a relação e cooperação com as 
famílias. 

 Prevenir situações de indisciplina através de 
projetos motivadores. 

  Assegurar a aquisição de competências 
pessoais e sociais, por parte dos jovens, 
permitindo‐lhes concluir, com êxito, a 

escolaridade obrigatória, motivando‐os a 
prosseguir os estudos. 

  Monitorizar e observar os resultados da 
intervenção. 

Agir para Prevenir 

 
 Recolha de informações e análise de 

casos reiterados de indisciplina. 
 Interação com os alunos, no espaço 

escolar. 
 Acompanhamento dos alunos nos 

intervalos e nas horas de almoço.  
 Definição de soluções para casos de 

indisciplina em contexto escolar. 
 Intervenção junto dos alunos, 

proporcionando momentos de reflexão, 
conducentes a mudanças nas atitudes. 

 Organização de sessão conjunta com 
alunos e encarregados de educação 
sobre dependências (com dinamizador a 
contactar). 

 Realização de atividades, em função dos 
interesses/competências reveladas pelos 
alunos. 

 Intervenção nas turmas de 5º ano, 
(Projeto Viver n(a) Mudança). 

 Elaboração de pequenos questionários 
dirigidos aos assistentes operacionais. 

 Elaboração de pequenos questionários 
dirigidos aos Conselhos de Turma. 

 Ao longo do ano 
letivo 

 Relatórios 
trimestrais; 
 

 Relatório 
no final do 
ano letivo  

 Divulgar as atividades do Agrupamento; 

 Divulgar os trabalhos dos alunos; 

 Conhecer diferentes tecnologias de 
comunicação e informação; 

 Promover a criatividade e o desenvolvimento 
de atitudes de sociabilidade e de cooperação. 

Jornal da Escola 

 Sensibilização de professores e alunos 
para a colaboração no jornal; 

 Realização de reportagens fotográficas; 

 Redação do editorial; 

 Colaboração com a biblioteca escolar e 
com as restantes estruturas do 
Agrupamento; 

 Publicação e venda do jornal. 
 

 setembro/ 

 outubro 
 

 Ao longo do ano 
letivo 

 Relatórios 
trimestrais; 
 

 Relatório 
no final do 
ano letivo. 
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 Ajudar famílias carenciadas; 

 Educar para a solidariedade 

Voluntariado 
“Eu dou…” 

 Recolha de alimentos para ajuda a 
famílias carenciadas; 

 Distribuição de alimentos em 
colaboração com a equipa de 
Intervenção Precoce. 

 Recolha de papel para ajudas ao Banco 
Alimentar 

 Recolha de tampinhas plásticas para 
ajuda a várias instituições de 
solidariedade social 

 Recolha de radiografias para a AMI 

 Ao longo do ano 
letivo 

 Relatórios 
trimestrais 
 

 Relatório 
no final do 
ano letivo 

 Sensibilizar para a importância da informação; 

 Promover a formação cívica; 

 Desenvolver a capacidade de expressão oral 

Rádio 
 Dinamizar programas de rádio (divulgar 

notícias, música e atividades do 
Agrupamento); 

 Ao longo do ano 
letivo 

 Relatórios 
trimestrais 
 

 Relatório 
no final do 
ano letivo 

 Desenvolver aptidões e técnicas manuais; 

 Sensibilizar para o valor estético e expressivo 
das diferentes artes visuais; 

 Fomentar a autonomia, a responsabilidade e a 
criatividade. 

Gravura 

 Pesquisa sobre diferentes técnicas a 
explorar (reaproveitamento de materiais, 
xilogravura, calco gravura); 

 Realização de trabalhos de grupo e 
individuais; 

 Organização de exposições dos 
trabalhos realizados. 

 
 

 Ao longo do ano 
letivo 

 Relatórios 
trimestrais 
 

 Relatório 
no final do 
ano letivo 

 Sensibilizar para a observação dos valores 
culturais do artesanato tradicional; 

 Estimular e valorizar a arte de trabalhar a 
madeira; 

 Criar hábitos de pesquisa, registo e 
planificação; 

 Fomentar hábitos de organização e de higiene 
e segurança. 

Brinquedo de 
Madeira 

 Execução de peças de artesanato 
(brinquedos tradicionais; jogos de 
matemática; objetos de utilidade diversa) 

 Ao longo do ano 
letivo 

 Relatórios 
trimestrais 
 

 Relatório 
no final do 
ano letivo 
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 Promover modalidades; 

 Criar hábitos para um estilo de vida saudável; 

 Melhorar a condição física. 

Desporto Escolar 

 Desenvolvimento técnico-táctico dentro 
de cada modalidade, com vista a um 
trabalho ao longo do ano; 

 Quadro competitivo (Futsal, Basquetebol, 
Andebol, 
Corrida e Perícia de Patins, Ténis de 
Mesa, Atletismo, Atividades ao Ar Livre) 

Ao longo do ano 
letivo 

 Relatórios 
trimestrais; 
 

 Relatório 
de final de 
ano letivo 

 Estimular o gosto pela Ciência e pela 
Tecnologia; 

 Motivar os alunos para o estudo da Ciência, 
através da execução de atividades 
experimentais; 

 Estimular nos jovens a curiosidade e o apreço 
pelo estudo dos fenómenos; 

 Desenvolver o sentido lúdico dos alunos; 

 Contribuir para a reflexão sobre a inter-relação 
Ciência-Tecnologia-Sociedade; 

 Divulgar as potencialidades da Internet para o 
estudo das ciências. 

Cientistas 

 Experiências de Física e Química e de 
Ciências Naturais; 

 Experiências em colaboração com o 
Projeto Eco Escolas; 

 Vendas de Natal; 

 Demonstração de experiências 

Ao longo do ano 
letivo 

 Relatórios 
trimestrais; 
 

 Relatório 
de final de 
ano letivo 

 Conhecer os produtos que podem ser criados 
num estúdio de televisão; 

 Adotar estratégias facilitadoras do processo de 
ensino-aprendizagem; 

 Criar parcerias; 

 Desenvolver o trabalho em rede; 

 Promover a imagem do Agrupamento e o 
sucesso escolar dos alunos. 

Televisão AG4TV 

 Cobertura de eventos; 

 Produção de notícias nas escolas do 
Agrupamento; 

 Criação de conteúdos alusivos às várias 
áreas disciplinares. 

Ao longo do ano 
letivo 

 Relatórios 
trimestrais; 
 

 Relatório 
de final de 
ano letivo 
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 Sensibilizar para os benefícios da aquisição de 
noções básicas de empreendedorismo; 

 Capacitar docentes para a implementação de 
projetos inovadores que estimulem o 
empreendedorismo; 

 Estimular a criatividade e a adoção de uma 
cultura de iniciativa e inovação reveladora do 
potencial empreendedor; 

 Promover a ligação escola-comunidade 

Empreendedorismo 

 Ações de sensibilização e de estímulo ao 
empreendedorismo; 

 Ações de formação para docentes e 
alunos; 

 Candidatura a concursos de ideias e 
projetos; 

 Participação em iniciativas de âmbito 
nacional que promovam o 
empreendedorismo. 

Ao longo do 
ano letivo 

 Relatórios 
trimestrais; 
 

 Relatório 
no final do 
ano letivo. 

 Promover o desenvolvimento pessoal e a 
integração escolar e social dos alunos de risco, 
no mínimo, até ao sucesso escolar; 

 Capacitar os alunos e os respetivos 
corresponsáveis pela educação (pais, 
encarregados de educação, diretores de turma, 
professores, assistentes operacionais, órgãos 
de gestão da escola e parceiros sociais) na 
resolução dos problemas e limitações ao 
sucesso escolar; 

 Capacitar a escola para promover as compe-
tências de identificação e caracterização dos 
alunos de risco na integração social e escolar e 
de resolução dos respetivos problemas até ao 
sucesso escolar. 

EPIS 

 Formação de mediadores EPIS; 

 Ações de formação par professores, pais 
e EE sobre gestão disciplinar; 

 Ações de formação/sensibilização para 
os alunos sobre métodos de estudo, 
preparação para exames, segurança na 
Internet e bullying; 

 Ateliês vocacionais para alunos de 
reconhecida evolução positiva no Projeto 
EPIS; 

 Divulgação do projeto e dos resultados 
EPIS na comunidade educativa e junto 
dos parceiros sociais. 

 Ao longo do 
ano letivo 

 Relatórios 
trimestrais; 
 

 Relatório 
no final do 
ano letivo. 

 


