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A Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, abreviadamente 

designada por HBG, no âmbito da qualidade dos sistemas de gestão dos serviços públicos,  

pretende, em conformidade com a sua missão, orientar o seu rumo segundo as seguintes linhas 

estratégicas: 

-  garantir uma formação/educação de qualidade, que proporcione a participação e o 

sucesso de todos;  

-  promover o desenvolvimento pessoal / profissional e organizacional na perspetiva de 

uma escola aprendente. 

Para o efeito, a HBG, tendo em conta a política educativa vigente, o contexto em que se 

enquadra, a sua identidade, os recursos de que dispõe e as orientações estratégicas que 

norteiam a sua ação, apresenta, para o  ano letivo 2021/2022, o presente Plano Anual de 

Escola com vista ao cumprimento da sua missão.  
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1.1. Apresentação da HBG 

  

 

1.1.1. Localização e área de abrangência  

 

Situada na Zona Oeste da cidade do Funchal (na Estrada da Liberdade, nº1), a HBG acolhe 

uma população socialmente diversificada e oriunda, predominantemente, das freguesias de S. 

Pedro, Santo António, Sé e S. Martinho. 

 

 

 

1.1.2. Breve resenha histórica 

A Escola, inaugurada no ano letivo 1978/1979, foi inicialmente conhecida como 

Escola Preparatória da Cruz de Carvalho, passando, no ano letivo 1982/1983, a designar-se por 

Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, em homenagem ao poeta e escritor madeirense, nascido 
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na freguesia de Ponta Delgada a 5 de setembro de 1901 e falecido no Funchal a 23 de maio de 

1983. 

Até 1986/1987, a HBG esteve sob a tutela do Ministério de Educação, passando, 

de seguida, para a jurisdição da Secretaria Regional de Educação, da RAM. 

Entre 2004 e 2005, a Escola foi sujeita a uma remodelação profunda, passando a 

usufruir de instalações completamente novas e modernas, proporcionando excelentes condições 

para a prática educativa. 

Atualmente, a HBG funciona em regime diurno, num sistema de dois turnos (manhã 

e tarde), mobilizando 209 docentes e 97 não docentes em prol da formação/educação de 1374 

alunos. 

  

 
 

 

1.1.3. Estrutura organizacional interna 

Do ponto de vista organizacional, a HBG estrutura-se conforme o organograma 

seguinte: 
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1.1.4. Recursos Humanos (Corpo Docente e Corpo Não Docente) 

 

Relativamente aos Recursos Humanos, a HBG conta com um Corpo Docente de 209 

profissionais, maioritariamente do género feminino (76,08%) e com uma média de idade de 

52,74 anos (Tabela 1). A completar os Recursos Humanos da HBG, registam-se 97 profissionais 

Não Docentes, predominantemente do género feminino (76,3%) e com uma média de idade de 

54,97 anos (Tabela 2). 

 
Tabela 1 - Perfil do Corpo Docente por grupo de recrutamento. 

 

 

Grupo de 
Recrut.(1) 

Início do Ano Letivo 

Nº de Docentes Média de 
Idades 
(Anos) 

Total 
Género Habilitação Académica Vínculo Prof. 

F M D M L B CTI CTR 
200 18 17 1 0 5 13 0 18 0 53 

210 1 1 0 0 0 1 0 1 0 64 

220 6 6 0 0 1 5 0 6 0 53 

230 16 14 2 1 1 13 1 16 0 55 

240 13 7 6 0 0 11 2 13 0 50 

250 4 4 0 0 2 1 1 4 0 52 

260 8 3 5 1 1 6 0 8 0 49 

290 1 0 1 0 0 1 0 1 0 64 

300 16 12 4 0 3 13 0 16 0 55 

320 10 10 0 0 0 10 0 10 0 55 

330 10 7 3 0 2 8 0 10 0 54 

400 9 6 3 1 0 8 0 9 0 58 

420 8 7 1 0 1 7 0 8 0 55 

500 17 14 3 1 2 14 0 17 0 51 

510 12 10 2 0 5 7 0 12 0 48 

520 14 13 1 1 1 12 0 13 1 54 

530 8 6 2 0 0 6 2 8 0 62 

550 9 3 6 0 2 7 0 8 1 44 

600 8 7 1 0 1 5 2 8 0 57 

620 11 3 8 1 5 5 0 10 1 48 

700EE 10 9 1 0 2 8 0 8 2 47 

Totais 209 159 
(76,08%) 

50 
(23,92%) 

6 
(2,87%) 

34 
(16,27%) 

161 
(77,03%) 

8 
(3,83%) 

204 
(97,61%) 

5 
(2,39%) 52,74 

(1) Grupo de recrutamento no qual o Docente leciona no presente ano letivo 
 

Fonte: Serviços Administrativos da HBG (04-10-2021) 
Código: 

• GÉNERO: F – Feminino; M – Masculino;  
• HABILITAÇÃO ACADÉMICA: D – Doutoramento; M – Mestrado; L – Licenciatura; B – Bacharelato; 
•  VÍNCULO PROFISSIONAL: CTI – Contrato por tempo indeterminado; CTR – Contrato a termo resolutivo. 
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Tabela 2 - Perfil do Corpo Não Docente por categoria profissional. 

 

Categoria 
Profissional 

Início do Ano Letivo 

Nº de Não Docentes 
Média de 

Idades 
(anos) 

Total 
Género Habilitação Académica 

Vínculo 
Prof. 

F M D L B 12º 11º 9º 6º 4º CTI SubS 
TS 3 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 49 

CSA 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 63 

TI  1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 50 

AT 21 16 5 0 1 0 8 7 5 0 0 21 0 57 

EO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 57 

AO 53 42 11 0 1 0 10 0 6 14 22 53 0 56 

SubS 16 12 4 0 2 0 3 0 6 3 2 0 16 47 

Totais 97 74 
(76,3%) 

23 
(23,7%) 

0 
(0%) 

7 
(7,2%) 

0  
(0%) 

22 
(22,7%) 

8  
(8,2%) 

17 
(17,5%) 

18 
(18,6%) 

25 
(25,8%) 

81 
(83,5% 

16    
(16,5%) 

54,97 

Fonte: Serviços Administrativos da HBG (04-10-2021) 
Código: 

• CATEGORIA PROFISSIONAL: TS – Técnico Superior; CSA – Chefe dos Serviços Administrativos; TI – Técnico de 
Informática; AT – Assistente Técnico; EO – Encarregado Operacional; AO – Assistente Operacional; SubS - 
Subsidiário 

• GÉNERO: F – Feminino; M – Masculino;  
• HABILITAÇÃO ACADÉMICA: D – Doutoramento; L – Licenciatura; B – Bacharelato; 12º - 12º Ano; … 
•  VÍNCULO PROFISSIONAL: CTI – Contrato por tempo indeterminado; SUBS – Subsidiário. 
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1.1.5. Corpo Discente 

 

No presente ano letivo, e conforme a Tabela 3, a HBG acolhe 1374 alunos, 

repartidos pelo 2º ciclo (524 alunos) e pelo 3º ciclo (850 alunos), com uma média de idades de 

12,30 anos e com uma distribuição mais ou menos equitativa pelos dois géneros (51,16% do 

género masculino e 48,84% do género feminino). 

 
Tabela 3 - Perfil do Corpo Discente por ano de escolaridade. 

 

Ano de Escolaridade 

Início do ano letivo 

Nº de Alunos 

Média de 
idades 
(anos) Total 

Género 

com  ASE 
F M 

5º Ano 266 2º Ciclo 
524 

128 138 126 10,13 

6º Ano 258 132 126 101 11,17 

7º Ano 276 
3º Ciclo 

850 

129 147 91 12,24 

8º Ano 272 147 125 121 13,35 

9º Ano 302 135 167 123 14,30 

Totais 1374 
671 

(48,84%) 
703 

(51,16%) 
562 

(40,90%) 
12,30 

Fonte: PLACE (29-09-2021) 
 
Código: 

• GÉNERO: F – Feminino; M – Masculino;  
• ASE – Ação Social Escolar. 

 
 
Notas Adicionais: 
 

• Nº de turmas por ano de escolaridade (Total: 61 turmas): 12 no 5º Ano; 12 no 6º Ano; 11 no 7º Ano; 12 no 
8º Ano e 14 no 9º Ano; 

 

• Distribuição dos alunos por nacionalidades (Total: 12 nacionalidades): 1340 (97,53%) Portuguesa; 3 (0,22%) 
Brasileira; 17 (1,24%) Venezuelana; 1 (0,07%) Espanhola; 0,29% 4 (Italiana); 1 (0,07%) Britânica; 1 (0,07%) 
Americana (EUA); 3 (0,22%) Russa; 1 (0,07%) Ucraniana; 1 (0,07%) Indiana; 1 (0,07%) Paquistanesa; 1 (0,07%) 
Filipina;  

 

• Distribuição dos alunos por Concelhos da RAM (Total: 8 Concelhos): 1123 (81,73%) Funchal; 125 (9,10%) 
Câmara de Lobos; 104 (7,57%) Santa Cruz; 17 (1,24%) Ribeira Brava; 2 (0,15%) Porto Moniz; 3 (0,22%) 
Calheta; 2 (0,15%) Santana e 2 (0,15%) Ponta do Sol; 

 

• Distribuição dos alunos pelas Freguesias da Madeira: 
 

- Freguesias do Funchal (Totais: 10 freguesias e 1123 (81,73%) alunos): 167 (14,87%) São Pedro; 
460 (40,96%) São Martinho; 326 (29,03%) Santo António; 4 (0,36%) Monte; 12 (1,07%) Santa 
Luzia; 25 (2,23%) Santa Maria Maior; 13 (1,16%) São Gonçalo; 43 (3,83%) São Roque e 65 (5,79%) 
Sé; 
 
- Outras freguesias da RAM (Totais: 15 freguesias e 251 (18,27%) alunos). 
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1.1.6. Recursos Financeiros   

 
 

Tabela 4 – Orçamentos referentes aos anos civis 2021 e 2022 
  

Orçamento 
(€) 

Funcionamento Investimento 

2021 2022 
(Proposta) 

2021 2022 
(Proposta) Inicial Utilizável Inicial Utilizável 

PESSOAL 11 119 723,00 10 971 008,00 11 494 494,00 0,00 0,00 0,00 

BENS E SERVIÇOS 548 512,00 568 070,00 541 787,00 247 689,00 382 858,00 505 705,00 

CAPITAL 124 000,00 120 697,00 24 000,00 0,00 23 071,00 24 224,00 

ERASMUS 0,00 0,00 0,00 64 295,00 119 152,00 62 330,00 

TOTAL 11 792 235,00 11 659 775,00 12 060 281,00 311 984,00 382 858,00 592 259,00 

                     Fonte: Serviços Administrativos da HBG (26-11-2021) 

 

 

 

1.1.7. Recursos Físicos / Materiais   

  

INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS 
 

Tabela 5 – Instalações e equipamentos da HBG 
 

Tipologia de Recursos Recurso 

Nº de 
Exemplares 

(Início do 
 Ano) 

Recursos Materiais 

Campos de jogos (< 40m x 20m, descoberto) 1 

Polidesportivo descoberto 2 

Ginásio 2 

Salas normais (salas de aula) 36 - 49m² 34 

Salas normais (salas de aula) 50 - 64m² 6 

Sala de Educação Visual 3 

Salas de trabalhos Oficinais 3 

Salas de trabalhos Manuais 3 

Sala de Educação Musical 2 

Laboratórios de Físico-Química 4 

Sala de Informática 4 

Laboratórios de Biologia 4 

Laboratório de Fotografia 1 

Outros espaços específicos 1 
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Tipologia de Recursos Recurso 

Nº de 
Exemplares 

(Início do 
 Ano) 

Espaços de Apoio ou 
Administração 

Espaços pedagógicos (salas de grupo, apoios 
pedagógicos, associações de estudantes...) < 36m² 

17 

Espaços de gestão (conselho executivo, conselho 
pedagógico...) 64m² 

1 

Espaços administrativos (ação social, secretaria...)  

• <36m²    

• 64m²                                                                                           

 
1 
1 
 

Salas de grandes grupos (salas de sessões, auditórios...) 
120m² 

1 

Bibliotecas 1 

Cozinhas e refeitórios 1 

Parque Informático e 
Equipamento Multimédia 

 
 
Computadores 
em salas de aula 
e laboratórios 
 
 

 
Não Portáteis 

Igual ou menor que 
3 anos 

14 
22 

Mais que 3 anos 8 

Portáteis 

Igual ou menor que 
3 anos 

21 
21 

Mais que 3 anos 0 

 
 
Computadores 
em salas de 
informática 
específicas 
 
 

 
Não Portáteis 

Igual ou menor que 
3 anos 

28 
54 

Mais que 3 anos 26 

Portáteis 

Igual ou menor que 
3 anos 

0 

0 Mais que 3 anos 
0 

 
Computadores 
em centros de 
recursos e 
bibliotecas 

 
Não Portáteis 

Igual ou menor que 
3 anos 

0 
7 

Mais que 3 anos 7 

Portáteis 

Igual ou menor que 
3 anos 

0 
0 

Mais que 3 anos 0 

Computadores 
em serviços 
administrativos 
e direção (não 
usados pelos 
alunos) 

 
Não Portáteis 

Igual ou menor que 
3 anos 

0 
24 

Mais que 3 anos 24 

Portáteis 

Igual ou menor que 
3 anos 

0 
0 

Mais que 3 anos 0 

 
 
Computadores 
noutros espaços 
 
 

 
Não Portáteis 

Igual ou menor que 
3 anos 

0 
18 

Mais que 3 anos 18 

Portáteis 

Igual ou menor que 
3 anos 

114 
115 

Mais que 3 anos 1 

Videoprojetores / datashows 
(incluindo os projetores que 
funcionam com os quadros 
interativos) 

Igual ou menor que 
3 anos 

37 
40 

Mais que 3 anos 
3 

Equipamentos multifunções 
(impressora / fotocopiadora / 
Scanner – A4) para fins 
pedagógicos 

Igual ou menor que 
3 anos 

1 
4 

Mais que 3 anos 
3 
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Tipologia de Recursos Recurso 

Nº de 
Exemplares 

(Início do 
 Ano) 

Parque Informático e 
Equipamento Multimédia 

Equipamentos multifunções 
(impressora / fotocopiadora / 
Scanner – A4) para fins 
administrativos 

Igual ou menor que 
3 anos 

0 
2 

Mais que 3 anos 
2 

Impressora Laser para fins 
pedagógicos 

Igual ou menor que 
3 anos 

0 
2 

Mais que 3 anos 2 

Impressora a jato de tinta para 
fins pedagógicos 

Igual ou menor que 
3 anos 

0 
3 

Mais que 3 anos 3 

Equipamentos multifuncionais 
(impressora / fotocopiadora / 
Scanner – A3 e A4) para fins 
pedagógicos 

Igual ou menor que 
3 anos 

0 
2 

Mais que 3 anos 
2 

Scanners Igual ou menor que 
3 anos 

0 
2 

Mais que 3 anos 2 

Computadores licenciados com ferramentas Office 153 

Computadores para os quais se pretende obter licenças 
Office 

14 

Computadores com ligação à internet 153 

Quadros Interativos: 

• Salas normais (salas de aula) 

• Salas de grandes grupos (Auditório) 

• Outros espaços 

 
2 
1 
1 

Cartões e Videovigilância 

Nº de Leitores 11 

Nº de computadores (diretamente a funcionar com o 
sistema) 

11 

Nº de impressoras de talões 7 

Nº de impressoras de cartões 1 

Fonte: Adaptado de PLACE (30-11-2021) 
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1.1.8. Parceiros da HBG 

Para a consecução do presente plano, a HBG conta com os seguintes parceiros1:   

(Total de Parceiros: 142) 

 
➢ Instituições de Ensino Superior (4) 

• Universidade da Madeira (UMa) 

• Universidade de Lisboa (ISCSP – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas) 

• Universidade do Minho 

• University College London 
 
 

➢ Instituições Públicas de Ensino (7) 

• Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos dos Louros 

• Escola Básica dos 2.º e 3º Ciclos do Caniçal 

• Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro 

• Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol 

• Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares 

• Escola Secundária de Francisco Franco 

• Escola Secundária Jaime Moniz 
 
 

➢ Instituições Públicas (67) 

• Água e Resíduos da Madeira 

• ALRM - Assembleia Legislativa Regional da Madeira 

• ARM - Águas e Resíduos da Madeira 

• Banco Mundial – ONU 

• BMF - Bombeiros Municipais do Funchal 

• BVM – Bombeiros Voluntários da Madeira 

• Canil Municipal Vasco Gil / Associação AMAIS 

• Casa São João de Deus 

• Centro de Internet Segura - desafios SeguraNet 

• Centro de Saúde Bom Jesus  

• Centro de Saúde do Caniço 

• CIED - Centro de Informação Europe Direct Madeira 

• Clínica de Nutrição 

• CMF - Câmara Municipal do Funchal 

• Comissão Nacional da UNESCO 

• Concessionária de Estradas VIAEXPRESSO da Madeira, S.A. 

• Conservatório de Música  

• Convivialidade Ética e Mediação Escolar (DRE) 

• CQM - Centro de Química da Madeira 

• DGS - Direção Geral de Saúde 

• Direção de Serviços de Apoio Técnico Especializado 

• Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia 

 
1 Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação ou 
evento. De impressoras de talões  
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• Direção de Serviços de Informação Geográfica e Cadastro – Delegação Regional da 
Madeira 

• Direção Geral de Educação 

• Direção Geral de Política do Mar – Escola Azul Ministério do Mar 

• Direção Regional da Cultura – Atelier Vicente’s 

• Direção Regional de Estatística da Madeira 

•  Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas 

• Direção Regional do Mar 

• Direção Regional do Turismo 

• DRE - Direção Regional de Educação 

• EDUCATICRAM 

• Empresa de Autocarros da Horários do Funchal 

• EMSEA – European Marine Science Educators Association 

• Equipa Regional do Projeto Manuais Digitais 

• Estação de Biologia Marinha do Funchal 

• eTwinning – comunidade de escolas da Europa 

• Fórum Português de Geoparques Mundiais da UNESCO 

• Gabinete das Nações Unidas para a Redução do Risco de Catástrofes 

• GeoDiversidade – RAM 

• Hospital Dr. Nélio Mendonça 

• IA Saúde – Instituto Administração da Saúde 

• IAVE 

• IFCN – Instituto das Florestas e Conservação da Natureza 

• Instituto de Florestas e Conservação da Natureza 

• IVBAM – Instituto do Vinho e Bordado Madeira 

• Junta de Freguesia de São Martinho 

• Museu de História Natural do Funchal 

• Observatório Oceanográfico da Madeira 

• OOM – Observatório Oceânico da Madeira 

• Ordem dos Engenheiros (RAM) 

• Parque Ecológico do Funchal 

• Parque Temático 

• PORDATA – Base de Dados de Portugal Contemporâneo 

• PRER – Plano Regional de Educação Rodoviária 

• Projeto CAPER 

• Projeto de Educação Alimentar (DRE) 

• Projeto Eco-Escolas Nacional 

• Proteção Civil 

• PSP – Polícia de Segurança Pública (Escola Segura) 

• RBS (Secretaria Regional Educação) 

• Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural 

• Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas 

• Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia 

• Secretaria Regional de Turismo e Cultura 

• Secretaria Regional do Mar e Pescas 

• Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências 
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➢ Instituições Particulares sem Fim Lucrativo (23) 

•  @CodeWeekEU | codeweek.eu | codeEU Projeto CAP3R 

• ADARTEC 

• AIDGlobal 

• APDM – Associação Portuguesa de deficientes da Madeira 

• Associação de Astrónomos Amadores da Madeira 

•  Associação de Pais e de Encarregados de Educação da HBG 

• Associação de Ténis da Madeira 

• Associação Entrelaços 

• Associação Insular de Geografia 

• Associação Portuguesa de Professores de Inglês 

• Associação Salvador 

• Banco Alimentar 

• CASA – Centro de Apoio aos Sem abrigo 

• DECO 

• Fundação AMI 

• Fundação Berardo – Museus Monte Palace 

• Galeria Marca de Água 

• Liga Portuguesa Contra o Cancro 

• MOON - Pixels & Meeples 

• Movimento AconXego – Naninhas do Bem Madeira 

• NUCLIO - Núcleo Interativo de Astronomia 

• Sindicato Democrático dos Professores da Madeira 

• SIPE 

 

 
➢ Instituições Económicas (34) 

• ANA 

• CarrisTur 

• Cinema Cine Place 

• Clínica Veterinária – Espaço Gato 

• DAMA 

• EDURAM Representação Equipamentos didáticos 

• Empresa de Cervejas da Madeira 

• Empresa Minerália 

• Engenho do Mel – Ribeiro Seco 

• Escola de condução Segurança Máxima 

• Frutaria BanaMadeira 

• Full Experience – Empresa Outdoor 

• Gráfica Impacto 

• Hedigor - Equipamento de Laboratório 

• Hotel Escola – EPHTM 

• HUMANA Clínica Integral 

•  Information Planet – estudar no estrangeiro 

• Iniself (Nutricionista) 

• Insular – Empresa Madeirense de Produtos Alimentares 

• Leirilivro Editora 

• Leya Editora 
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• Loja de Fotografia do Caniço 

• Lojas Smart Cartridge Funchal 

• Madeira Climbig Center 

• Madeira Transfers 

• Mania da Cozinha 

• McDonalds 

• Ótica da Sé 

• Pingo Doce 

• Porto Editora 

• Revista Visão Júnior 

• SAM 

• Teleféricos da Madeira 

• VMT Tours 
 
 

➢ A título pessoal (7) 

• Dr. João Rodrigues 

• Prof. Doutor Arlindo Cruz (Astronomia – UMa) 

• Prof. Doutor Domingos Rodrigues (UMa) 

• Prof. Doutor José Câmara (UMa) 

• Prof. Doutor Manuel Biscoito (Estação de Biologia Marinha do Funchal) 

• Prof. João Batista 

• Prof.ª Cátia 
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1.2. Orientações estratégicas (PEE) 

 

 

A HBG, enquanto escola pública, procura materializar, de forma contextualizada, a 

política educativa vigente, mobilizando os recursos de que dispõe  e  adotando as seguintes 

orientações estratégicas: 

 

 

1.2.1. Missão  

Contribuir para a qualidade da Formação / Educação da comunidade 

educativa da HBG, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, 

promovendo o envolvimento de todos na construção do sucesso de cada um. 

 

 

1.2.2. Visão  

Tornar a Escola HBG numa organização aprendente de referência, 

focalizada na superação permanente da qualidade e da excelência do 

serviço formativo/educativo que presta. 

 

 

1.2.3. Valores 

Espírito de Equipa; Competência; Qualidade; Inovação; Credibilidade. 

 

 

1.2.4. Lema  

Com a HBG o futuro será melhor. 
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1.2.5. Objetivos Estratégicos  

 

 

O presente Plano Anual de Escola encontra-se estruturado em torno de quatro 

Objetivos Estratégicos (OE), decorrentes do Projeto Educativo de Escola:  

 

• OE1 - Melhorar o Sucesso Escolar 

 

• OE2 - Reforçar uma cultura de cidadania ativa, focalizada na 

relação dinâmica entre o indivíduo e o mundo físico, social e cultural 

que o rodeia, numa perspetiva inclusiva e responsável, mediante uma 

aprendizagem ao longo da vida; 

 

• OE3 - Incrementar o envolvimento da Comunidade Educativa na 

vida da Escola; 

 

• OE4 - Implementar medidas que promovam o desenvolvimento 

pessoal / profissional e organizacional da HBG  
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2.1. Objetivos Operacionais, Indicadores e Metas 

 

Dos Objetivos Estratégicos (de âmbito plurianual) decorrem os Objetivos Operacionais 

(de âmbito anual), mensuráveis através de 33 Indicadores em função das respetivas Metas. 

  
 

Tabela 6 – Objetivos Operacionais, Indicadores e respetivas Metas. 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
OBJECTIVOS OPERACIONAIS / INDICADORES / PESO 

Meta    
2021/22 

 

Objetivo Estratégico  1  50% 

Obj. Operacional 1 Ponderação de 45% 

 

Aumentar a taxa de sucesso escolar no 
2º Ciclo 

Ind. 1 - Taxa de transição no 2º Ciclo (5º e 6º anos)  80% 97% 

Ind. 2 -  Percentagem de alunos sem negativas 15% 76% 

Ind. 3 -  Percentagem de alunos com nível 5 a todas as disciplinas 5% 2% 
 

Obj. Operacional 2 Ponderação de 45% 

 

Aumentar a taxa de sucesso escolar no 
3º Ciclo 

Ind. 4 - Taxa de transição no 3º Ciclo (7º, 8º e 9º anos)  80% 94% 

Ind. 2 -  Percentagem de alunos sem negativas 15% 64% 

Ind. 3 -  Percentagem de alunos com nível 5 a todas as disciplinas 5% 0,6% 
 

Obj. Operacional 3 Ponderação de 10% 

Melhorar os resultados dos exames 
nacionais do 9º ano  

Ind. 5 - Percentagem de positivas 60% 65% 

Ind. 6 -  Média final.   40% 58% 
 

Objetivo Estratégico  2  20% 

Obj. Operacional 4 Ponderação de 16% 

Fomentar o relacionamento 
interpessoal em contexto escolar, 
reduzindo as situações de indisciplina  

Ind. 7 – Taxa de alunos com participações 75% a) 

Ind. 8 -  Taxa de alunos com medidas disciplinares   25% a) 
 

Obj. Operacional 5 Ponderação de 16% 

 

Preservar o meio ambiente, fomentando 
a consciência ecológica e de 
sustentabilidade  

Ind. 9 – Nº de ações/eventos a promover  40% a) 

Ind. 10 -  Nº de Participações de alunos nas ações/eventos a 
promover 30% a) 

Ind. 11 -  Média do nº de participações por aluno nas 
ações/eventos a promover 30% a) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

2. Plano Operacional do PEE (2021-2022) 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
OBJECTIVOS OPERACIONAIS / INDICADORES / PESO 

Meta    
2021/22 

Objetivo Estratégico  2  20%   (Continuação) 

Obj. Operacional 6 Ponderação de 16% 

 

Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística  

Ind. 9 – Nº de ações/eventos a promover  40% a) 

Ind. 10 -  Nº de Participações de alunos nas ações/eventos a 
promover 30% a) 

Ind. 11 -  Média do nº de participações por aluno nas 
ações/eventos a promover 30% a) 

 

Obj. Operacional 7 Ponderação de 16% 

 

Desenvolver hábitos de vida saudável, 
fomentando a consciência e o domínio 
do corpo 

Ind. 9 – Nº de ações/eventos a promover  40% a) 

Ind. 10 -  Nº de Participações de alunos nas ações/eventos a 
promover 30% a) 

Ind. 11 -  Média do nº de participações por aluno nas 
ações/eventos a promover 30% a) 

 

Obj. Operacional 8 Ponderação de 16% 

Promover a inclusão, proporcionando a 
todos os alunos o acesso aos mesmos 
eventos educativos  

Ind. 12 – Nº de ações/eventos promotores da inclusão 100% a) 

 

Obj. Operacional 9 Ponderação de 20% 

Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa  

Ind. 9 – Nº de ações/eventos a promover  40% a) 

Ind. 10 -  Nº de Participações de alunos nas ações/eventos a 
promover 30% a) 

Ind. 11 -  Média do nº de participações por aluno nas 
ações/eventos a promover 30% a) 

 
 

Objetivo Estratégico  3  20% 

Obj. Operacional 10 Ponderação de 20% 

Reforçar a participação / envolvimento 
dos EE na vida da Escola 
 

Ind. 13 – Nº de ações/eventos a promover que registem a presença 
de Encarregados de Educação 60% a) 

Ind. 14 -  Nº de ações/eventos a promover com a participação ativa 
dos Encarregados de Educação 20% a) 

Ind. 15 -  Taxa de iniciativas que envolvam Encarregados de 
Educação  

20% a) 

 

Obj. Operacional 11 Ponderação de 20% 

 Intensificar o envolvimento de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa nas 
iniciativas da Escola   
 

Ind. 16 -   Nº de ações/eventos a promover que envolvam Parceiros 40% a) 

Ind. 17 -  Nº de Parceiros a envolver   30% a) 

Ind. 18 – Taxa de iniciativas que envolvam a participação de 
Parceiros    30% a) 

 

Obj. Operacional 12 Ponderação de 60% 

Fomentar o espírito de pertença à 
Escola 
 
 

Ind. 19 -   Nº total de ações/eventos a promover  60% a) 

Ind. 20 -  Nº de ações/eventos a promover em articulação com 
outras iniciativas 20% a) 

Ind. 21 -  Nº médio de ações/eventos a promover por iniciativa 20% a) 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
OBJECTIVOS OPERACIONAIS / INDICADORES / PESO 

Meta    
2021/22 

 

Objetivo Estratégico  4  10% 

Obj. Operacional 13 Ponderação de 20% 

  Melhorar a Comunicação 
organizacional 

Ind. 22 - Nº de reuniões internas a promover (ou a realizar) 70% a) 

Ind. 23 – Nº de divulgações internas de ações / eventos a promover       30% a) 
 

Obj. Operacional 14 Ponderação de 20% 

 Desenvolver uma cultura de partilha de 
boas práticas e de trabalho colaborativo 
 
 

Ind. 22 - Nº de reuniões internas a promover (ou a realizar) 40% a) 

Ind. 24 – Nº de “Produtos” resultantes das equipas de trabalho 
(incluindo os da componente científica-pedagógica da ADD) 60% a) 

 

Obj. Operacional 15 Ponderação de 20% 

Reforçar a qualificação dos profissionais 
de educação 
 

Ind. 25 -   Nº de docentes que perspetivam frequentar formação   40% a) 

Ind. 26 -  Média da carga horária da formação a frequentar 
(docentes)    

40% a) 

Ind. 27 -   Nº de “não docentes” que perspetivam frequentar 
formação  

10% a) 

Ind. 28 -  Média da carga horária da formação a frequentar (não 
docentes) 10% a) 

 

Obj. Operacional 16 Ponderação de 20% 

Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade  

Ind. 29 – Nº de divulgações voltadas para o exterior das ações / 
eventos a promover   

60% a) 

Ind. 30 – Nº de ações / eventos a promover que sejam abertos à 
comunidade ou que envolvam agentes externos à Escola 

20% a) 

Ind. 31 – Taxa de iniciativas que sejam abertas à comunidade ou 
que envolvam agentes externos à Escola 20% a) 

 

Obj. Operacional 17 Ponderação de 20% 

Promover a escola enquanto 
organização aprendente  
 

Ind. 32– Nível médio da frequência com que ocorrem práticas 
típicas de uma organização aprendente  (a) 

50% a) 

Ind. 33 – Nível médio do desempenho organizacional (b) 50% a) 
 
 

a) – Em estruturação (valores resultantes dos contributos de todos os Planos de Ação) 
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2.2. Iniciativas previstas  

 

Com vista à consecução dos objetivos anteriormente definidos (os estratégicos e os 

operacionais), a HBG, mobilizando os recursos disponíveis, propõe-se concretizar diversas 

Ações/Iniciativas. 

 Assim, quanto ao cumprimento dos objetivos operacionais 1, 2, 3 e 4, a comunidade 

educativa, de forma conjunta e articulada, envidará todos os esforços no sentido de 

proporcionar as melhores condições para que, nos momentos e nos contextos apropriados, a 

comunidade discente alcance a melhor performance possível. A concretização dos restantes 

objetivos operacionais (do 5 ao 17) far-se-á mediante o envolvimento de toda a comunidade 

educativa / comunidade envolvente / parceiros, através de uma diversidade de iniciativas, que 

se enquadram em dois grandes grupos: 

– Iniciativas dos Grupos de Recrutamento (que incluem ações de natureza, 

predominantemente, curricular e pedagógica mais específicas); 

- Outras Iniciativas (referentes a projetos, clubes, …, cujos objetivos específicos estão 

focalizados, essencialmente, em áreas complementares ao currículo e nas dimensões  de âmbito 

sociocultural e organizacional). 

 

 As Outras Iniciativas que envolvem alunos integram o Centro de Apoio à Aprendizagem, 

em conformidade com o Decreto Legislativo Regional 11/2020/M, de 29 de julho. 
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Lista de Iniciativas 

(Para obter informação mais detalhada sobre cada uma das Iniciativas, consultar o respetivo Anexo) 

 

 

Tabela 7 - Iniciativas previstas para o ano letivo 2021-2022 

Iniciativa Responsável 
Plano de 

Ação 
(Anexo) 

Iniciativas dos Grupos de Recrutamento (GR) 

Atividades de Português   
(Grupo 200) 

Maria Helena Abreu Fernandes Marote Galvão GR1 

Atividades de História e Geografia de 
Portugal (Grupo 200) 

Ana Lídia Vieira Brazão Aveiro  GR2 

Atividade de Inglês    
(Grupo 220) 

Maria Alice Abreu Gouveia GR3 

Atividades de Ciências Naturais 
(Grupo 230) 

Ana Sofia Figueira GR4 

Atividades de Matemática 
(Grupo 230) 

Sandra Zita Gouveia Gerardo  GR5 

Atividades de Educação Tecnológica 
(Grupo 240) 

Carla Luísa Reis Vasconcelos Gonçalves GR6 

Atividades de Educação Visual 
(Grupo 240) 

Carla Luísa Reis Vasconcelos Gonçalves  GR7 

Atividades de Educação Musical  
(Grupo 250) 

Margarida Ornelas  GR8 

Atividades de Educação Física 
(Grupo 260) 

Carlos Oliveira GR9 

Atividades de Educação Moral e 
Religiosa Católica 
(Grupo 290) 

José Fiel de Sousa GR10 

Semana das Línguas: Resgatar memórias  
(Grupo 300) 

Mª João Ribeiro GR11 

Atividades de Francês 
(Grupo 320) 

Rita Moura                        GR12 

Atividades de Inglês 
(Grupo 330) 

  Luís Relva GR13 

Gincana Cultural: Madeira 600 anos 
 (Grupo 400) 

Susana Pestana GR14 

Atividades de Geografia 
(Grupo 420) 

Beatriz Vieira Jorge   GR15 

Atividades de Matemática 
(Grupo 500) 

Carla Sofia Correia  GR16 

Atividades de Físico-química 
(Grupo 510) 

Carlos Gomes 
 

GR17 

Atividades de Ciências Naturais 
(Grupo 520) 

Rita Jardim 
 

GR18 

Atividades de Educação Tecnológica 
(Grupo 530) 

Carlos Alves 
 

GR19 

TIC_HBG 
(Grupo 550 

Licínio Silva GR20 
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Iniciativa Responsável/eis 
Plano de 

Ação 
(Anexo) 

Atividades de Educação Visual 
(Grupo 600) 

Ricardo Gouveia  GR21 

Atividades de Educação Física 
(Grupo 620) 

Sónia Moreira  GR22 

Atividades de Educação Especial 
(Grupo 700) 

Aquilina Santana GR23 

Outras Iniciativas (OI) 

“Ler com Amor”: leituras em voz alta Marcela Freitas   OI1 

Laboratório de Matemática - MathLab (2 
º e 3º Ciclos) 

Carla Sofia Correia  OI2 

Agente X na HBG Nélia Rodrigues  OI3 

Campeonato Regional de Jogos 
Matemáticos 

Maria Luísa Drumond OI4 

Ciência em Ação 
(Geografia, Físico – Química e Ciências 
Naturais) 

Beatriz Vieira Jorge  
Carlos Duarte Gomes  
Rita Jardim  
Ana Sofia Figueira 

OI5 

Projeto Laboratório 
Natália Silva OI6 

Sala de Estudo  Zózima Pestana OI7 

Biblioteca  Maria Luísa da Luz Lira Caldeira OI8 

Mindfulness – Atenção Plena  Maria Fátima Farinha Barreiro da Silva OI9 

EcoHBG Ana Lúcia Vasconcelos   OI10 

IDiverSE 
Ana Lúcia Vasconcelos 
 

OI11 

Escola Azul Carla Gonçalves  OI12 

Educar para a BioGeodiversidade na 
RAM  

Sandra Jardim OI13 

GEA – Terra Mãe Sandra Pereira OI14 

Gabinete de Primeiros Socorros 
Dora Santos 
 

OI15 

Escola Saudável Ângela  Lopes OI16 

Atividade Interna Desportiva Maria João Pais / Carlos Oliveira/ Nuno Rodrigues OI17 

Clube de Fotografia Ana Vasconcelos e  Maria Freitas  OI18 

Clube Recicl’arte 
Manuela Silva 
Ângela Andrade 

OI19 

Expressões Artísticas 
Carla Gonçalves  
 

OI20 
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Iniciativa Responsável/eis 

Plano de 

Ação 

(Anexo) 

Educação e Tecnologia no contexto da 

HBG 
Ana Luísa Costa N. Rodrigues OI21 

Clube de Robótica Sandra Mendonça OI22 

Atividades Culturais  Maria de Fátima A.  Cunha Silva  
OI23 

Tradição e Sustentabilidade Ricardo Gouveia, Aquilina Santana e Licínio Silva OI24 

Atelier de Animação Maria de Fátima A. Cunha Silva  OI25 

Aprender com o Cinema Ondina Figueira  OI26 

Teatro 
António Garcês e Magda Saraiva 

 
OI27 

Clube Bandas de Garagem HBG 
António Miguel Jardim 

 
OI28 

Clube de Xadrez Miguel Orlando Vieira Mendes Nunes  OI29 

Clube Viver a Vida (CVV) Alda Matos OI30 

Parlamento Jovem Regional Daniela Correia OI31 

Parlamento Jovem Nacional Ana Paula Noite OI32 

Educação para a Segurança e Prevenção 

de Riscos (PESPR) 

Fátima Teles, Carlos Mendonça, Ricardo Gouveia, 

Carlos Gomes e Jorge Maurílio    
OI33 

Plano Regional de Educação Rodoviária 

(PRER) 

Emanuel Resende 

 
OI34 

Ca(u)sa Animal 
Nélia Faria 

 
OI35 

Clube Europeu HBG Helena Borges OI36 

Erasmus HBG João Baptista, Elisabete Gaspar e Ana Luísa Rodrigues OI37 

Para uma cidadania global Rómulo Neves OI38 

Formação Contínua do Pessoal Docente 

e Não Docente da HBG 

Maria Goreti Loja Ferreira  

Maria José Rodrigues da Silva 

Helena Paula Baeta da Silva 

OI39 

Coordenador de TIC_HBG Licínio Silva OI40 

Formação Parental  «Juntos para 

Aprender» 
 Helena Galvão  OI41 

Manuais Digitais 

José António Correia de Sousa 

José Nélio Pestana Ferreira 

Ondina Maria da Silva Pontes Figueira 

OI42 

 Plataformas digitais na avaliação dos 

alunos 
Maria José Martins, Marta Vieira e Zózima Pestana  OI43 

EMAEI 
Catarina Melo, Filipa Luís, Isabel Carvalho, Liliana 

Badim, Maria Manuela Antunes e Marta Freitas  
OI44 
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Iniciativa Responsável/eis 
Plano de 

Ação 
(Anexo) 

Atividades de Coordenação dos 2º e 3º 
Ciclos 

Catarina Melo  e Marta Vieira de Freitas  OI45 

O diretor de turma enquanto promotor 
da comunicação em contexto escolar 

Catarina Melo e Marta Vieira de Freitas  OI46 

Gabinete da Convivialidade HBG Fernando Marcelo Melim OI47 

SPO Filipa Luís OI48 

Gestão 7 
Luís Mata 
Manuel André 
Fátima Teles 

OI49 

Núcleo de Investigação (DIFID) 
 Alda Matos, Luís Mata, Manuel André, Marta Vieira e 
Zózima Pestana 

OI50 

Núcleo de Comunicação (DIFID) 
Luís Mata, Manuel André, Martinho Correia e Abel 
Gonçalves 

OI51 

Núcleo de Autoavaliação HBG 
(DIFID) 

Fátima Maria Teles 
José Luís Mata, 
Júlia Cristina Saunders G. Rocha 
Manuel Nunes André 
Maria Arlinda Antunes Marques 
Maria Helena da Piedade Pires 
Sílvia Maria Gomes  

OI52 
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Iniciativas dos Grupos de Recrutamento (GR) 
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Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia 

PLANO DE AÇÃO 

(Contributo para a construção do Plano Anual de Escola) 

2021 / 2022 

PORTUGUÊS 

GRUPO 200 

ANEXO GR1
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Português – Grupo 200 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

- Objetivo Geral:  
 
Trabalhar em equipa para intensificar medidas de atuação uniformes que concorram para uma boa prática pedagógica. 

 
- Objetivos Específicos (OE): 
 

1.Reforçar o gosto pela leitura autónoma e expressiva com vista a um maior contacto com livros e textos de tipologias 
diversas. 
2.Aprofundar técnicas de escrita. 
3.Promover a curiosidade e a pesquisa. 
4.Desenvolver a criatividade linguística, valorizar a expressão literária e artística. 
5.Inovar e uniformizar práticas pedagógicas em grupo. 
6.Apoiar a integração/inclusão dos alunos no espaço escolar. 
7.Estimular o pensamento crítico/criativo. 
8.Fomentar o interesse pela aprendizagem. 
9.Reforçar a componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem. 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

1.Reuniões de grupo para Coordenação Pedagógica 
(Objetivos 12,13,14) 

Grupo de Português de 2.º Ciclo Ao longo do ano letivo 

2.Visita virtual a uma biblioteca (Objetivos 
6,8,9,11,12,13,14) 

Alunos de 2.º ciclo   2.º Período 

3.Comemoração do Dia do Autor Português 
(Objetivos 6,7,8,9,12,13,14,16) 

Alunos de 2.º ciclo 3.º Período (22 de maio) 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROFS. COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

-------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Escola Virtual Visita virtual à Biblioteca 
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7. EQUIPA DE TRABALHO   

•  Maria Helena Abreu Fernandes Marote Galvão (Delegada) 
• Ana Maria Ribeiro Rodrigues 
• Ana Patrícia Afonso Fernandes 
• Catarina Trigo Caldeira 
• Helena Cândida Carlos Ramos 
• Marcela Fátima Vasconcelos Castro Freitas 
• Nélia Maria Rodrigues Abreu Faria 
• Ondina Maria Silva Pontes Figueira 

   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   

• Cartazes; 
• Projetores; 
• Colunas; 
• Computadores; 
• Tablets; 
• Ferramentas Digitais (atividades lúdicas); 
• Escola Virtual; 
• Aula Digital; 
• Entre outros. 

 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

------ 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) ----------  ------------------------------------------- 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

---------- -------------------------------------------- 

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 Alunos do 2.º ciclo (524) 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

2 
-Visita virtual a uma 
biblioteca; 
-Dia do Autor Português. 

X 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 Alunos do 2.º ciclo (524) 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

1 -Dia do Autor Português. 

X 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

2 
-Visita virtual a uma 
biblioteca; 
-Dia do Autor Português. 

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 Alunos do 2.º ciclo (524) 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

2 
-Visita virtual a uma 
biblioteca; 
-Dia do Autor Português. 

------ 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

---------- -------------------------------------------- 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

---------- -------------------------------------------- 

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

1 
-Visita virtual a uma 
biblioteca. 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 1 Escola Virtual 
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X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

9 

-Reuniões de grupo para 
Coordenação Pedagógica; 
-Visita virtual a uma 
biblioteca; 
-Dia do Autor Português. 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

---------- -------------------------------------------- 

X 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

21 
Encontros com o intuito de 
aprimorar as atividades 
propostas pelo grupo. 

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

2 
 -Visita virtual a uma 
biblioteca; 
-Dia do Autor Português. 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

21 - 7 grupo + 14 encontros. 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

5 

 

1.Visita virtual a uma 
biblioteca; 
 
 

2.Dia do Autor Português; 
 
 
3.Ficha de trabalho no 
domínio da Oralidade (5.º e 
6.º); 
 
 
4.Ficha de trabalho no 
domínio da escrita – 
ortografia (5.º e 6.º); 
 
 

5.Atividade lúdica sobre 
classes e subclasses de 
palavras (alunos 6.º ano). 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

1 Dia do Autor Português 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

1 Dia do Autor Português 



5 

 

10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

1. Reuniões de Grupo para Coordenação Pedagógica 
Ao longo do ano 

letivo 
       X X X  

    2.Visita virtual a uma biblioteca          2.º Período  X  X X  X X X X  

    3.Dia do Autor Português          3.º Período  X X X X   X X X X 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA

Iniciativa do Grupo Disciplinar 200 de História e Geografia de Portugal 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA

1. Dar a conhecer momentos da História interligados com a cultura popular, tanto a nível nacional como regional.
2. Descobrir vivências e superstições surgidas ao longo dos tempos, no dia a dia da população portuguesa;
3. Consciencializar para a importância do conhecimento na promoção de uma cidadania ativa e para um

enriquecimento pessoal.
4. Promover a curiosidade valorizando o conhecimento histórico para o desenvolvimento do sentido crítico.
5. Refletir e discutir vivências de outras épocas.
6. Mobilizar conhecimentos entre as várias áreas do saber (articulação interdisciplinar).
7. Partilhar informação e/ou tomar decisões no âmbito do grupo de recrutamento.

3. AÇÕES  / EVENTOS

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

A exposição “Maleitas, pestes, mezinhas e
superstições”.

Alunos do 5º e 6º anos e restante 
comunidade educativa. 

Junho de 2022 

Reuniões de Coordenação (10) Docentes do grupo 200 - HGP Ao longo do ano 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se 
apresenta. 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS
INICIATIVAS

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S) 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S
COLABORANTES

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAME
NTO 

AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Daniela Inês Correia 400 
A exposição “Maleitas, pestes, mezinhas e
superstições”.

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou
evento e não aquele que se limita a acompanhar os alunos. 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a
consecução de qualquer ação ou evento. 
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7. EQUIPA DE TRABALHO

   Ana Lídia Vieira Brazão Aveiro (delegada) 
  Ângela Maria Santos 
  Catarina Vieira Alves Sousa Oliveira 
   Cláudia Rubina Aguiar Zilhão Figueira 
  Isabel Maria Rodrigues Jacinto 
  Maria Filomena Ramos Sousa 
   Maria Luísa da Luz Lira Caldeira 
   Sónia Rodrigues A. Santos 

8. RECURSOS MATERIAIS

 Cartazes
 powerpoint

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª

coluna)

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe

alcançar.

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

X 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 537  Alunos do 5º e 6º anos 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

1 Exposição 

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 537 Alunos do 5º e 6º anos 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

1 Exposição 

7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo

Nº de alunos a envolver (60%) 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

X 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores 
da inclusão (100%) 

1 Exposição 

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 537 Alunos do 5º e 6º anos 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

1 Exposição 

X 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a 
promover com o envolvimento 
dos Encarregados de Educação 
(100%) 

1 Exposição 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

11 
Exposição (1) + reuniões 
(10)
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Nº de ações/eventos a promover 
em articulação com outras 
iniciativas (10%) 

1 Exposição 

X 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a 
promover (70%) 

10  

Nº de divulgações internas de 
ações / eventos a promover 
(30%) 

1  Site da Escola 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a 
promover (40%) 

10  

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os 
da componente científica-
pedagógica da ADD) (60%) 

4 
Cartazes (1) 
Powerpoint (1) 
Científico-pedagógicos (2) 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para 
o exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

1 Site da escola 

Nº de ações / eventos a 
promover com o envolvimento 
(1) da comunidade e/ou de 
agentes externos à Escola (10%) 

1 
Exposição “Maleitas, 
pestes, mezinhas e 
superstições”. 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

   Exposição “Maleitas, pestes, mezinhas e superstições”. J    junho 2022 X X  X X X  X X X X 

      Reuniões     Ao longo do ano        X X X  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA

Grupo 220 – Inglês 2.ºCiclo 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA

1. Promover o espírito de pertença à escola e à comunidade escolar;
2. Promover o espírito de grupo e cooperação entre pares;
3. Estruturar recursos pedagógicos e lúdicos para a disciplina;
4. Partilhar informações e/ou tomar decisões no âmbito do grupo de recrutamento;
5. Sensibilizar para a importância do trabalho colaborativo e para a responsabilidade individual no Grupo.

3. AÇÕES  / EVENTOS

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Dinamização de atividades de âmbito 
intercultural/interdisciplinar. 

Docentes / Alunos de 5.º e 6.º 
ano / Comunidade Educativa 

Ao longo do ano letivo 

Reuniões de Grupo (18) Docentes do grupo Ao longo do ano letivo 

Kahoot(s) 2.0 – Versão A e Versão B 
Docentes / Alunos de 5.º e 6.º 
ano 

Ao longo do ano letivo 

“Questões Aula” – atividades diferenciadas na 
plataforma Sala Digital 

Docentes / Alunos de 5.º e 6.º 
ano 

2.º e 3.º Período

Peddy Paper – atividade no âmbito do 
domínio intercultural 

Docentes / Alunos de 5.º e 6.º 
ano 

3.º Período

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Editora Leirilivro Formação online no âmbito da plataforma Sala Digital 
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Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 

7. EQUIPA DE TRABALHO

• Delegada de grupo: Maria Alice Abreu Gouveia

• Carla Isabel Pedrosa Ferreira

• Helena Maria Gouveia Fernandes Araújo

• Paula Cristina Costa de Ornelas Brito Figueiroa

• Simone de Freitas Catanho

• Susana Maria Caires Gouveia Figueiroa Gomes

8. RECURSOS MATERIAIS 

• Projetor multimédia, computadores/tablets, material audiovisual, manuais, material de desgaste diverso

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna)

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar.

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES

5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 
 Alunos de 5.º ano (266) 
Alunos de 6.º ano (258) 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

3 

 - Kahoot(s) 2.0 – Versões A e B 
- “Questões Aula” – atividades 
diferenciadas na Sala Digital
- Peddy Paper – atividade 
intercultural

6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 
Alunos de 5.º ano (266) 
Alunos de 6.º ano (258) 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

3 

- Kahoot(s) 2.0 – Versões A e B 
- “Questões Aula” – atividades 
diferenciadas na Sala Digital
- Peddy Paper – atividade 
intercultural

7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo

Nº de alunos a envolver (60%) - 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

- 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

4 

- Kahoot(s) 2.0 – Versões A e B 
- “Questões Aula” – atividades
diferenciadas na Sala Digital
- Peddy Paper – atividade 
intercultural
 - Formação online no âmbito da
plataforma Sala Digital

9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 
Alunos de 5.º ano (266) 
Alunos de 6.º ano (258) 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4 

- Kahoot(s) 2.0 – Versões A e B 
- “Questões Aula” – atividades 
diferenciadas na Sala Digital
- Peddy Paper – atividade 
intercultural
 - Formação online no âmbito da
plataforma Sala Digital

10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

- 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

-
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11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

1 
- Formação online no âmbito da 
plataforma Sala Digital  
 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 1 
Editora Leirilivro  
 

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

22 

Reuniões (18) 
- Kahoot(s) 2.0 – Versões A e B 
- “Questões Aula” – atividades 
diferenciadas na Sala Digital 
- Peddy Paper – atividade 
intercultural 
 - Formação online no âmbito da 
plataforma Sala Digital 
 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

-  

 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

18 Reuniões (18) 

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

2 

 Divulgação das iniciativas/ 
temáticas do Peddy Paper e dos 
Kahoot(s): placards da Escola e 
na revista “O Divulgador”. 
 

 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

18 Reuniões (18) 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

4 

Planificações, instrumentos de 
avaliação e recursos 
pedagógico-didáticos 
estruturados no âmbito da 
dimensão científica e 
pedagógica da Avaliação de 
Desempenho Docente (4) 

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

1 
Divulgação na Revista “O 
Divulgador” 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

-  

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Dinamização de atividades de âmbito intercultural/interdisciplinar 

(Planificações e instrumentos de avaliação)  
Ao longo do ano letivo X X  X X   X X X  

Reuniões de Grupo (18) Ao longo do ano letivo        X X X  

Kahoot(s) 2.0 – Versão A e Versão B Ao longo do ano letivo X X  X X   X  X  

“Questões Aula” – atividades diferenciadas na Sala Digital 2.º e 3.º Período X X  X X   X  X  

Peddy Paper – atividade intercultural 3.ºPeríodo X X  X X   X  X X 

Formação online no âmbito da plataforma Sala Digital 1.º Período    X X  X X    
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Atividades do grupo 230- Ciências Naturais 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1. Sensibilizar para a importância do conhecimento da geobiodiversidade da RAM. 
2. Sensibilizar para a preservação do património natural. 
3. Consciencializar para a adoção de comportamentos saudáveis. 
4. Incentivar e desenvolver o gosto pelas Ciências Naturais através de atividades lúdicas. 
5. Estruturar recursos pedagógicos e didáticos para a disciplina de Ciências Naturais. 
6. Partilhar informações e/ou tomar decisões no âmbito do grupo de recrutamento. 
7.Envolver os alunos e professores em ações que promovam a sustentabilidade. 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

(1)Elaboração da Roda da alimentação 
mediterrânica.  

Alunos de 6º ano 1º Período 

(1) Criação do jogo da alimentação. Alunos de 6º ano 2º Período 

(1) Promoção duma palestra, a dinamizar por 
técnicos do Dep. Educação, Ambiente e 
Qualidade de Vida (C.M.F.), sobre 
«Biodiversidade do concelho do Funchal».  

Alunos de 5º ano 
 
2º Período 

(2) Organização do concurso «BioMat».  Alunos de 5º e 6º ano 2º ou 3º períodos 

(1) Realização de uma visita de estudo ao 
Engenho do Mel do Ribeiro Seco. 

Alunos de 6º ano 
3º Período 
 

(1) A importância da Biogeodiversidade da 
RAM 

Alunos 5º e 6º anos Ao longo do ano 

(15) Reuniões.  Docentes do grupo 230 - CN Ao longo do ano 
Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Constituição de Brigadas/Equipas de monitorização. (Controle ao longo 
do ano) 

Eco-HBG 

Elaboração do Eco-Código Eco-HBG 

“BioMat” Grupo 230- Matemática 
Elaboração da roda da alimentação mediterrânica  Projeto das Tradições e Sustentabilidade  
Elaboração da roda  da alimentação mediterrânica Grupo 230- Matemática 
Realização de atividades experimentais Projeto de Laboratório (dinamização das ciências) 

Ações de informação/sensibilização Projeto  A Ciência em Ação 

A importância da Biogeodiversidade da RAM Projeto Educar para a BioGeodiversidade na RAM 

Organização do espaço da exposição alusiva ao Dia Mundial da 

Alimentação / Disposição da Roda da Alimentação mediterrânica 

na cantina da Escola. 

Projeto das Atividades Culturais  
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5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Elda Garcês 240 
Dia mundial da alimentação-  Elaboração da roda da 
alimentação mediterrânica 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Câmara Municipal do Funchal- departamento de 
Educação ambiente e qualidade de vida 

Palestra 

Engenho do mel do Ribeiro seco Visita de estudo 
Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Ana Sofia Figueira (Delegada) 

Ana Henriqueta Conceição 
Carlos Silva  
Elda Nóbrega 
Fernanda Lages  
Maria Odete Andrade 
Nilda Pereira. 

  
   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   

•  Equipamento informático 
• Internet 
• Material de desenho 
• Material para as atividades experimentais 
• Material áudio visual 
• Material reutilizado e reciclado. 

 
 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

X 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 524  Alunos 2º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

5 

.Palestra «Biodiversidade do Concelho 
do Funchal». 
.Participação no projeto 
Biogeodiversidade na RAM. 
. Elaboração da Roda da alimentação 
mediterrânica  
.Criação  do Jogo da alimentação. 
.Visita de estudo ao Engenho do Mel 

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 258 Alunos de 6º ano 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

2 

. Elaboração da Roda da alimentação 
mediterrânica. 
.  Criação do Jogo da alimentação com 
materiais reciclados. 

X Nº de alunos a envolver (60%) 524 Alunos 2º ciclo 
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7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

3 

. Elaboração da Roda da alimentação 
mediterrânica 
. Criação do  jogo da alimentação. 
.Visita de estudo Engenho do mel. 

X 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

7 
Todas as Ações /eventos do 
grupo 230 

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 Alunos 2º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

7 
Todas as Ações /eventos do 
grupo 230 

X 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

3 
.Roda dos alimentos. 
. Criação do jogo da alimentação. 
.Projeto da Biogeodiversidade 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

2 
.Roda dos alimentos. 
.Projeto da Biogeodiversidade 

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

2 

Palestra «Biodiversidade do concelho 
do Funchal». 
Visita de estudo ao engenho do mel 

 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 2 CMF; Engenho do mel 

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

7+Reun
iões 

(2)Elaboração da Roda da alimentação mediterrânica  
e  jogo da alimentação. 
(1) Promoção duma palestra, a dinamizar por técnicos 
do Dep. Educação, Ambiente e Qualidade de Vida 
(C.M.F.), sobre «Biodiversidade do concelho do 
Funchal».  
(2) Organização do concurso «Biomat».  
(1) Realização de uma visita de estudo ao Engenho do 
Mel do Ribeiro Seco. 
(1) A importância da BioGeodiversidade da RAM 
(25) Reuniões. 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

    7 

Eco-HBG 
Grupo 230- Matemática 
Tradições e sustentabilidade  
Grupo 230- Matemática 
Projeto de Laboratório (dinamização das ciências) 
Projeto Ciência em Ação 
Projeto Educar para a BioGeodiversidade na RAM 
Projeto das Atividades Culturais 

X 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

15  

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

28 

 4 divulgações x 7 ações 
-Site oficial da escola 
-Facebook “escola HBG” 
- Revista da escola 
-DIFID 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

15  

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

9 

- Grelha de avaliação dos alunos 

- Critérios de avaliação dos alunos. 
- Planificações 5º e 6º anos. 
-Questionários sobre a biodiversidade 
no Concelho do Funchal. 
- Elaboração da Roda da alimentação 
com reutilização de materiais. 
-Jogo sobre a roda da alimentação 
mediterrânica; 
- Ficha de trabalho sobre a visita de 
estudo ao engenho do mel. 
- Kahoot- Biomat. 
- Bilhete de identidade da Fauna e 
Flora endémica da RAM. 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

28 

7 ações x 4 divulgações 
Site oficial da escola 
Facebook “comunidade HBG” 
Instagram HBG 
DIFID 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

2 
CMF 
Engenho do mel 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  
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(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

(1)Elaboração da Roda da alimentação mediterrânica.  1º Período x x x x x x  x x x X 

(1) Criação do jogo da alimentação. 
 
2º Período 

x x x x x x  x x x x 

(1) Promoção duma palestra, a dinamizar por técnicos do Dep. Educação, Ambiente e 

Qualidade de Vida (C.M.F.), sobre «Biodiversidade do concelho do Funchal».  
2º ou 3º períodos x   x x  x x x X x 

(2) Organização do concurso «BioMat».  
3º Período 
 

 x  x x   x x x x 

(1) Realização de uma visita de estudo ao Engenho do Mel do Ribeiro Seco. Ao longo do ano x  x x x  x x x x x 

(1) A importância da Biogeodiversidade da RAM Ao longo do ano x   x x  x x x X x 

(15) Reuniões.  Ao longo do ano        x x x  
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PLANO DE AÇÃO 

2021-2022 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA

Atividades do Grupo 230 – Matemática. 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA

1. Incentivar a predisposição para a aprendizagem da Matemática;

2. Desenvolver a capacidade de resolução de problemas, de raciocínio lógico, a comunicação matemática e o

cálculo mental;

3. Ampliar o pensamento crítico e pensamento criativo;

4. Estimular a concentração e o relacionamento interpessoal;

5. Desenvolver a responsabilidade;

6. Promover o trabalho autónomo e colaborativo online e de carácter interdisciplinar;

7. Colaborar em atividades do grupo online, discutir e tomar decisões;

8. Organizar recursos pedagógicos/digitais e refletir sobre o trabalho desenvolvido.

3. AÇÕES / EVENTOS

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Semana da Matemática: Exposição; Jogos; Desafios online; 
Visualização e debate de vídeos em sala de aula; Jogos 
Matemáticos (1) 

Alunos do 2º Ciclo 8 a 12 de março 

Palestra (Videoconferência) “Matemática no dia a dia” (1) Alunos do 2º Ciclo 2º período 

Organização do BioMat (1) Alunos do 2º Ciclo 3º período 

Conferência/Videoconferência (1) Alunos do 2º Ciclo 3º período 

Reuniões de Grupo (14) Docentes do grupo 230 Ao longo do ano letivo 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA (O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Semana da Matemática 
Projetos a desenvolver nas turmas com a Autonomia e 
Flexibilidade Curricular. 

Biomat Atividades do Grupo 230 – Ciências Naturais. 

Elaboração da Roda da Alimentação mediterrânica Atividades do Grupo 230 – Ciências Naturais. 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Professores de Educação Visual. 240 Semana da Matemática. 
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Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Professor ( ainda em negociação). Apoio Científico-Pedagógico. 

Porto Editora. Material escolar e outros recursos. 

Encarregado de Educação. Apoio Científico-Pedagógico. 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 

7. EQUIPA DE TRABALHO

• Sandra Zita Gouveia Gerardo (Delegada)

• Ana Graça Nóbrega Passos

• Eduarda Maria Freitas 

• José Nélio Pestana Ferreira

• Maria Helena Pestana Santos Teixeira

• Maria Zoé Nunes Ornelas Luís

• Patrícia Alberta Moreira Real

• Tânia Rubina Gouveia Vieira Santos

• Teresa de Castro Camacho e Silva

8. RECURSOS MATERIAIS 

• Computador; internet; plataforma teams; tabletes; projetor; internet; papel; tesoura; cola; cartolina; materiais reutilizáveis;
canetas e cores.

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna)

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar.

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES

X 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 •  Alunos do 2º ciclo. 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4 

• Semana da Matemática

• Conferência/Videoconferência

• Biomat

• Videoconferência

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 • Alunos do 2º ciclo. 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

3 

• Semana da Matemática

• Conferência/Videoconferência

• Videoconferência

X 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo

Nº de alunos a envolver (60%) 524 • Alunos do 2º ciclo. 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

1 • Biomat

X 
8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

4 

• Semana da Matemática

• Conferência/Videoconferência

• Videoconferência
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acesso aos mesmos eventos 
educativos 

• Biomat 

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 • Alunos do 2º ciclo. 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4 

• Semana da Matemática 

• Conferência/Videoconferência  

• Biomat 

• Videoconferência 

X 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento dos EE na vida da Escola 

Nº de ações /eventos a promover 
que registem a presença dos 
Encarregados de Educação (30%) 

1 • Semana da Matemática 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (70%) 

1 • Conferência/Videoconferência 

X 

11 - Intensificar o envolvimento de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

2 
• Conferência/Videoconferência  

• Videoconferência 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 3 

• Porto Editora 

• Professor ( a definir) 

• Encarregado de Educação 

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola 

Nº total de ações/eventos a 
promover (60%) 

18 

• Semana da Matemática 

• Conferência/Videoconferência  

• Biomat 

• Videoconferência 

• Reuniões 14 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(40%) 

3 

• Jogos Matemáticos 

• Desafios online 

• Biomat 
 

X 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

14 • Reuniões a realizar (14) 

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

4 

• Semana da Matemática 

• Biomat  

• Site Escola 

• Convite digital 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

14 • Reuniões a realizar (14) 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

4 
 

• Planificações 

• Materiais para Semana da 
Matemática 

• Formulários para os Jogos 
Matemáticos 

• Biomat (formulários para 5º 
e 6º anos) 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (10%) 

6 

• Semana da Matemática - 
Site Escola e Divulgador (2) 

• Conferência/Videoconferência  

Site Escola e Divulgador (2) 

• Videoconferência - Site 
Escola e Divulgador (2) 

Nº de ações / eventos a promover 
que sejam abertos à comunidade ou 
que envolvam agentes externos à 
Escola (90%) 

3 

• Semana da Matemática 

• Conferência/Videoconferência  

• Videoconferência 
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10.       RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Semana da Matemática: Exposição; Jogos; Desafios online e Visualização e 
debate de vídeos em sala de aula “Isto é Matemática”. 

8 a 12 de março X X  X X X X X X X X 

Palestra (Videoconferência) “Matemática no dia a dia”. 2º período X X X X X X X X X X X 

Organização do BioMat. 3º período X  X X X X X X X X X 

Conferência/Videoconferência (1) 3º período X X X X X X X X X X X 

Reuniões de Grupo. Ao longo do ano letivo    X X   X X X  
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PLANO DE AÇÃO 
2021 -2022 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA

Grupo 240 - EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA

1-Desenvolver a capacidade de intervir e de comunicar socialmente;

2- Divulgar e preservar o património natural e cultural;

3- Divulgar os trabalhos com sentido estético e criatividade;

4- Partilhar informações e/ou tomar decisões no âmbito do grupo de recrutamento;

5- Estruturar recursos pedagógicos para a disciplina.

3. AÇÕES / EVENTOS

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Instalação de Natal “Ofereço o meu tempo neste 

Natal” (1)
Comunidade Educativa 9 de dezembro a 14 de janeiro de 2022 

Concursos/Desafio (1) Comunidade Educativa Ano longo do ano letivo 

Reuniões de grupo (12) Docentes do Grupo Ano longo do ano letivo 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Exposição Natalícia Atividades Culturais, grupo 600 e grupo 250 

Projeto Roboticarte Projeto Educação e Tecnologia no contexto da HBG 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

ADARTEC Apoio didático-pedagógico 

7. EQUIPA DE TRABALHO

 Carla Luísa Reis Vasconcelos Gonçalves (Delegada)

 Ana Luísa Costa Nóbrega Rodrigues 

 Catarina Eufémia Maia Melo Ferreira

 Elda Maria Gonçalves Garcês 

 Ermelinda Maria Coelho Timóteo

 João da Costa Garcia 

 José Isaque Ribeiro Franco

 Jorge Maurílio Silva Gomes Gregório

 Maria João Fabrício Gonçalves Ferreira

 Maria José F. Jardim

 Miguel Orlando Vieira Mendes Nunes

 Octávio Filipe L. Coelho

8. RECURSOS MATERIAIS 

 Materiais específicos da disciplina.

 Recursos audiovisuais e informáticos.

 Materiais diversificados de acordo com o tipo de atividade.



3 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 Alunos do 2º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2 

Instalação de Natal 

Concurso/ Desafio (1) 

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 Alunos do 2º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2 

Instalação de Natal 

Concurso/ Desafio (1) 

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e o 

domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 Alunos do 2º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 

Natal (Escola Ecológica, cidade 

Sustentável) 

 
8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
3 

Instalação de Natal 

Concurso/ Desafio (1) 

Projeto Roboticarte 

 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 526  Alunos do 2º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2 

Instalação de Natal(1) 

Concurso/ Desafio (1) 

 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
2 

Instalação de Natal (1) 

Concurso/ Desafio (1) 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
- - 

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
1 Roboticarte 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 1 ADARTEC 

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
14 

(12) Reuniões 

(1) Instalação de Natal 

(1) Concurso/ Desafio (1) 

Nº de ações/eventos a promover 

em articulação com outras 

iniciativas (10%) 

2 
Instalação de Natal  

Projeto Roboticarte 

 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
12 Reuniões  

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
10 

Divulgação de 2 ações(Instalação 

de Natal e Concurso/ Desafio) 

-Site da escola (2); 

-Difid (2) 

-Facebook (2); 

-Instagram (2) 

-Placares (2) 

 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
12 Reuniões 

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

2 
(1) Planificação anual/Curto 

Prazo 

(1) Instalação de Natal  

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

6 

Divulgação de 2 ações(Instalação 

de Natal e Roboticarte) 

-Site da escola (2); 

-Facebook (2); 

-Instagram (2) 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

2 
Instalação de Natal  

Projeto Roboticarte 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 
(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Instalação de Natal “Ofereço o meu tempo neste Natal”  
9 de dezembro a 14 

de janeiro de 2022 
x x x x x x - x x x x 

Concursos/Desafio (1) 
Ano longo do ano 

letivo 
x x x x x x x x x - x 

Reuniões de grupo (12) 
Ano longo do ano 

letivo 
- - - - - - - x - x - 
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1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA

Grupo 240 - EDUCAÇÃO VISUAL 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA

1-Desenvolver a capacidade de intervir e de comunicar socialmente;

2- Divulgar e preservar o património natural e cultural;

3- Divulgar os trabalhos com sentido estético e criatividade;

4- Partilhar informações e/ou tomar decisões no âmbito do grupo de recrutamento;

5- Estruturar recursos pedagógicos para a disciplina.

3. AÇÕES / EVENTOS

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Instalação de Natal “Ofereço o meu tempo neste Natal” 
(1) 

Comunidade Educativa 
9 de dezembro a 14 de janeiro de 
2022 

Concursos/Desafio (1) Comunidade Educativa Ano longo do ano letivo 

Reuniões de grupo (12) Docentes do Grupo Ano longo do ano letivo 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S) 

Instalação de Natal Atividades Culturais; Grupo 600 e grupo 250 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS 

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Câmara Municipal do Funchal 
Apoio didático-pedagógico 

Galeria Marca de Água 
Apoio didático-pedagógico 

7. EQUIPA DE TRABAL

 Carla Luísa Reis Vasconcelos Gonçalves (Delegada)

 Ana Luísa Costa Nóbrega Rodrigues

 Catarina Eufémia Maia Melo Ferreira

 Elda Maria Gonçalves Garcês

 Ermelinda Maria Coelho Timóteo

 João da Costa Garcia

 José Isaque Ribeiro Franco

 Maria João Fabrício Gonçalves Ferreira

 Maria José F. Jardim

 Miguel Orlando Vieira Mendes Nunes

 Octávio Filipe L. Coelho

PLANO DE AÇÃO 
2020 -2021 
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9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

8. RECURSOS MATERIAIS  

 Materiais específicos da disciplina. 

 Recursos audiovisuais e informáticos. 

 Materiais diversificados de acordo com o tipo de atividade. 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 
 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 

 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência 

ecológica e de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 Alunos do 2º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 

 

2 
Instalação Natal 
Concurso/ Desafio (1) 

  

6 - Promover a sensibilidade 

cultural, estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 Alunos do 2º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 

 

2 
Instalação Natal 
Concurso/ Desafio (1) 

 7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a 

consciência e o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 Alunos do 2º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1  Instalação de Natal (Escola 

Ecológica, cidade Sustentável) 
 8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos 

o acesso aos mesmos eventos 

educativos 

 
Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 

 

2 

 
Instalação de Natal 
Concurso/ Desafio (1) 

 
9 - Promover o desenvolvimento 

de competências para o exercício 

de uma cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 524  Alunos do 2º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 

 

2 
Instalação de Natal 
Concurso/ Desafio (1) 

  
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na 

vida da Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover com 

o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 

 

1 Instalação de Natal  

Nº de ações/eventos a promover com 

a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 

 

- 
 
- 

 
11 - Intensificar o envolvimento 

(1) de entidades parceiras e/ou 

outras entidades da comunidade 

educativa nas iniciativas da Escola 

Nº de ações/eventos a promover que 

envolvam Parceiros (40%) 

 

1 
Concurso Nacional de Desenho 
Infantojuvenil “Desenhar a História 
a partir das pinturas de Sonia 
Delaunay” 

 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 

 

2 
Câmara Municipal do Funchal 
Galeria Marca de Água 

  

 
12 - Fomentar o espírito de 

pertença à Escola (2) 

 
Nº total de ações/eventos a promover 

(100%) 

 

 

14 

(12) Reuniões 
(1) Atividade de Natal 
(1) Concurso Nacional de 
Desenho Infantojuvenil 
“Desenhar a História a partir 
das pinturas de Sonia Delaunay” 
 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas (10%) 

1  Atividade de Natal 

  

 

 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
12 Reuniões 

 

 
 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 

 

 

 
10 

Divulgação de 2 ações (Instalação 
de Natal e Concurso Nacional de 
Desenho Infantojuvenil) 
-Site da escola (2); 
-Difid (2) 
-Facebook (2); 
-Instagram (2) 
-Placares (2) 



4 
 

     

  
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
12 Reuniões 

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

 
3 

(1) Planificação anual/Curto 
Prazo 
(1) Instalação de Natal 
(1) Desenhar a História a partir 
das pinturas de Sonia Delaunay” 

  
16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

 

6 
Divulgação de 2 ações (Instalação 
de Natal e Concurso Nacional de 
Desenho Infantojuvenil) 
-Site da escola (2); 
-Facebook (2); 
-Instagram (2) 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

 
2 

-Instalação de Natal 
-Concurso Nacional de Desenho 
Infantojuvenil “Desenhar a 
História a partir das pinturas de 
Sonia Delaunay” 
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Ação / Evento 

 
Calendarização 

Objetivos Operacionais 
(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Instalação de Natal “Ofereço o meu tempo neste Natal” (1) 9 de dezembro a 

14 de janeiro de 

2021 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Concursos/Desafio (1) 
Ano longo do ano 

letivo 
x x - x x x x x x x x 

Reuniões de grupo (12) 
Ano longo do ano 

letivo 
- - - - - - - x - x - 

 

10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA

- Atividades do Grupo de Educação Musical
- PRCEM – Projeto de Regionalização do Currículo de Educação Musical
- Projeto de Expressão Artística de Dança
- Projeto de Expressão Artística de Canto Coral
- Projeto de Expressão Artística de Instrumental
- Ateliê Musical
- Clube de Música

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA

1. Promover o desenvolvimento integral do aluno;
2. Proporcionar experiências musicais significativas em contextos diferenciados;
3. Adquirir gosto pela prática em conjunto, incluindo as atuações em público;
4. Contribuir para o conhecimento do património artístico e cultural;
5. Promover a sensibilidade artística;
6. Promover a responsabilidade, autonomia e criatividade;
7. Participar ativamente nas diversas atividades artístico-culturais;
8. Estruturar recursos pedagógicos para a disciplina;
9. Partilhar informações e/ou tomar decisões no âmbito do grupo de recrutamento.

3. AÇÕES / EVENTOS

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Comemoração do Dia Internacional da Música Comunidade educativa – Público em geral 1 de outubro 

Advento Musical Público em geral Novembro e dezembro 

Viver o Natal Comunidade educativa e público em geral Dezembro 

VIII concurso de talentos HBG Comunidade educativa e público em geral 2º e 3º Período 

Votação online de talentos HBG – 8ª edição Comunidade educativa e público em geral 3º Período 

Atividades musicais de encerramento do ano letivo – 5º e 
6º ano 

Comunidade educativa e Público em geral 
Junho 

- Projeto eTwinning “MUSICAL MOTOR GAMES AND 
MOTOR SONGS - CANÇÕES E JOGOS MUSICAIS” 

Comunidade educativa e Público em geral 1º e 2º Período 

PRCEM – Projeto de Regionalização do Currículo de 
Educação Musical 

Discentes do 2º ciclo Ao longo do ano letivo 

Projeto de Expressão Artística de Dança 

• Atividades Lúdico-pedagógicas do Final do 1º 
Período

• Atividade de Carnaval

• Dia Mundial da Dança

• Semana Regional das Artes

• Atividades Lúdico-pedagógicas do Final do 3º 
Período

Discentes do 2º e 3º ciclos Ao longo do ano letivo 

Projeto de Expressão Artística de Canto Coral 

• Advento musical

• Atividades de Natal

• Dia dos Reis

• Baile cantado de Carnaval

• Dia Mundial da Voz

• Semana Regional das Artes

Discentes do 2º e 3º ciclos Ao longo do ano letivo 

Projeto de Expressão Artística de Instrumental 

• Advento Musical

• Atividades musicais de encerramento do ano 
letivo – 5º e 6º ano

Discentes do 2º e 3º ciclos Ao longo do ano letivo 
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Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Comemoração do Dia Internacional da Música Atividades Culturais 

Advento Musical Atividades Culturais; Expressão de Artes Visuais 

VIII Concurso de Talentos HBG Atividades Culturais; Coordenação TIC 

Dia do Içar a bandeira verde Projeto Eco escola 

Desafio “Quem quer entrar a bordo?” Projeto – Escola Azul 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Atividades culturais - Comemoração do Dia Internacional da Música - projeção 

Atividades Culturais - Advento Musical - Cenários 

Luísa Nóbrega 240 Advento Musical – Crachás de Natal (Coro) 

Carla Gonçalves 240 
Comemoração do Dia Internacional da Música – 
trabalhos/exposição 

Carla Gonçalves 240 Advento Musical – Crachás de Natal (solistas) 

Licínio Silva 550 
“VIII Concurso de talentos HBG” – Formulário de inscrição, 
etc. 

Licínio Silva 550 “Votação online de talentos HBG – 8ª edição” 

Atividades Culturais - “VIII Concurso de Talentos HBG” Decoração do palco 

Maria João Ferreira 240 “VIII Concurso de Talentos HBG” Júri 

Sílvia Gomes 520 “VIII Concurso de Talentos HBG” Júri 

Helena Baeta 330 “VIII Concurso de Talentos HBG” Júri 

Sónia Moreira 620 “VIII Concurso de Talentos HBG” Júri 
Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

DSEA Vestuário, adereços e material didático 

Associação de Pais Recursos materiais 

eTwinning - comunidade de escolas da Europa Partilha de recursos e divulgação na plataforma eTwinning 
Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 

7. EQUIPA DE TRABALHO

• Margarida Ornelas

• Dorinda Ferreira

• Céu Alves

• Elsa Cabrita

8. RECURSOS MATERIAIS 

• Recursos Multimédia

• Cenários e adereços

• Partituras 

• Instrumentos convencionais e não convencionais

Ateliê Musical 

• Atividades musicais de encerramento do ano 
letivo – 5º e 6º ano

Discentes do 2º e 3º ciclos 
Ao longo do ano letivo 

Clube de Música 

• Atividades musicais de encerramento do ano 
letivo – 5º e 6º ano

Discentes do 2º e 3º ciclos 
Ao longo do ano letivo 
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9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 524   Alunos do 2º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

8 
 
 
 
 
 
 
 

- Vivência de Natal 
- Atividades musicais de 
encerramento do ano letivo – 5º 
e 6º ano 
- PRCEM – Projeto de 
Regionalização do Currículo de 
Educação Musical 
 - Projeto de Expressão Artística 
de Dança 
- Projeto de Expressão Artística 
Canto Coral 
- Projeto de Expressão Artística 
de Instrumental 
- Clube de música 
- Projeto eTwinning “MUSICAL 
MOTOR GAMES AND MOTOR 
SONGS - CANÇÕES E JOGOS 
MUSICAIS” 
 

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 524  . Alunos do 2º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

13 

- Comemoração do Dia 
Internacional da Música 
- Advento - Natal 
Viver o Natal 
- VIII concurso de talentos HBG 
- Votação online de talentos HBG  
8ª edição 
-Atividades musicais de 
encerramento do ano letivo – 5º 
e 6º ano 
- Projeto eTwinning “MUSICAL 
MOTOR GAMES AND MOTOR 
SONGS - CANÇÕES E JOGOS 
MUSICAIS”(4) 
- PRCEM – Projeto de 
Regionalização do Currículo de 
Educação Musical 
- Projeto de Expressão Artística 
de Dança 
- Projeto de Expressão Artística 
Canto Coral 
- Projeto de Expressão Artística 
de Instrumental 
- Ateliê Musical 
- Clube de Música 

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 524  Alunos do 2º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

13 

- Comemoração do Dia 
Internacional da Música 
- Advento - Natal 
- Viver o Natal 
- VIII concurso de talentos HBG 
- Votação online de talentos HBG  
8ª edição 
- Atividades musicais de 
encerramento do ano letivo – 5º 
e 6º ano 
- Projeto eTwinning “MUSICAL 
MOTOR GAMES AND MOTOR 
SONGS - CANÇÕES E JOGOS 
MUSICAIS” 
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- PRCEM – Projeto de 
Regionalização do Currículo de 
Educação Musical 
- Projeto de Expressão Artística 
de Dança 
- Projeto de Expressão Artística 
Canto Coral 
- Projeto de Expressão Artística 
de Instrumental 
- Ateliê Musical 
- Clube de Música 

 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

13 

- Comemoração do Dia 
Internacional da Música 
- Advento - Natal 
- Viver o Natal 
- VIII concurso de talentos HBG 
- Votação online de talentos HBG 
– 8ª edição 
- Atividades musicais de 
encerramento do ano letivo – 5º 
e 6º ano 
- PRCEM – Projeto de 
Regionalização do Currículo de 
Educação Musical 
- Projeto de Expressão Artística 
de Dança 
- Projeto de Expressão Artística 
Canto Coral 
- Projeto de Expressão Artística 
de Instrumental 
- Ateliê Musical 
- Clube de Música 
- Projeto eTwinning “MUSICAL 
MOTOR GAMES AND MOTOR 
SONGS - CANÇÕES E JOGOS 
MUSICAIS” 
 

 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 Alunos do 2º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

13 
 

- Comemoração do Dia 
Internacional da Música 
- Advento - Natal 
- Viver o Natal 
- VIII concurso de talentos HBG 
- Votação online de talentos HBG 
– 8ª edição 
- Atividades musicais de 
encerramento do ano letivo – 5º 
e 6º ano 
- Projeto eTwinning “MUSICAL 
MOTOR GAMES AND MOTOR 
SONGS - CANÇÕES E JOGOS 
MUSICAIS” 
- PRCEM – Projeto de 
Regionalização do Currículo de 
Educação Musical 
- Projeto de Expressão Artística 
de Dança 
- Projeto de Expressão Artística 
Canto Coral 
- Projeto de Expressão Artística 
de Instrumental 
- Ateliê Musical 
- Clube de Música 

 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

1 - VIII Concurso de Talentos HBG 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

1 
- VIII Concurso de Talentos HBG - 
Júri 
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11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

8 

- Advento Musical 
- VIII Concurso de Talentos HBG 
- Projeto eTwinning “MUSICAL 
MOTOR GAMES AND MOTOR 
SONGS - CANÇÕES E JOGOS 
MUSICAIS” 
- PRCEM – Projeto de 
Regionalização do Currículo de 
Educação Musical 
- Projeto de Expressão Artística 
de Dança 
- Projeto de Expressão Artística 
Canto Coral 
- Projeto de Expressão Artística 
de Instrumental 

Nº de Parceiros a envolver (60%)       3 

- DSEA - Direção de Serviços de 
Educação Artística 
- Associação de Pais 
- eTwinning - comunidade de 
escolas da Europa 
 
 

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

31 

- Comemoração do Dia 
Internacional da Música 
- Advento - Natal 
- Viver o Natal 
- VIII concurso de talentos HBG 
- Votação online de talentos HBG 
– 8ª edição 
- Atividades musicais de 
encerramento do ano letivo – 5º 
e 6º ano 
- Projeto eTwinning “MUSICAL 
MOTOR GAMES AND MOTOR 
SONGS - CANÇÕES E JOGOS 
MUSICAIS” 
- PRCEM – Projeto de 
Regionalização do Currículo de 
Educação Musical 
- Projeto de Expressão Artística 
de Dança 
- Projeto de Expressão Artística 
Canto Coral 
- Projeto de Expressão Artística 
de Instrumental 
- Ateliê Musical 
- Clube de Música 
- Reuniões (18) 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

4 

- Comemoração do Dia 
Internacional da Música 
- VIII Concurso de Talentos HBG 
- Dia de Içar a bandeira verde 
- Desafio “Quem quer entrar a 
bordo?” 

 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

18 Reuniões 

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

6 

- Advento Musical 
- VIII Concurso de Talentos HBG 
- PRCEM – Projeto de 
Regionalização do Currículo de 
Educação Musical 
- Projeto de Expressão Artística 
de Dança 
- Projeto de Expressão Artística 
Canto Coral 
- Projeto de Expressão Artística 
de Instrumental 

 
Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

18 Reuniões 
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14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

26 

- Plano de atividades  
PRCEM (2 = 5º e 6º) 
- Reformulação do regulamento  
do Concurso de Talentos HBG (1) 
- Cartazes (3) 
- PowerPoint (1) 
- Textos de divulgação (2) 
- Textos de apresentação de  
Espetáculos (2) 
- Elaboração de programas (2) 
- Registos áudio e vídeo (4) 
- Formulários (2) 
- Recolha e tratamento de dados 
(1) 
- Edição de vídeo (2) 
-Cartão de atividades 
extracurriculares (1) 
-Ferramentas de avaliação 
(grelhas 4)  

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

7 

-Comemoração do Dia 
Internacional da Música 
- Advento Musical 
- Viver o Natal 
- VIII concurso de talentos HBG 
- Votação online de talentos HBG 
8ª edição 
- O Projeto eTwinning “MUSICAL 
MOTOR GAMES AND MOTOR 
SONGS”, “CANÇÕES E JOGOS 
MUSICAIS” 
- Atividades musicais de 
encerramento do ano letivo – 5º 
e 6º ano 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

5 

- Advento Musical 
-Votação online de talentos HBG 
8ª edição 
- Projeto de Expressão Artística 
de Dança 
- Projeto de Expressão Artística 
de Canto  
- O Projeto eTwinning “MUSICAL 
MOTOR GAMES AND MOTOR 
SONGS”, “CANÇÕES E JOGOS 
MUSICAIS” 
 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Comemoração do Dia Internacional da Música 1 de outubro  X X X X   X        X X 

Advento Musical Novembro e dezembro  X X X X  X X X X X 

Vivências de Natal Dezembro X X X X X   X  X X 

VIII concurso de talentos HBG 2º e 3º Período  X X X X X X X X X X 

Votação online de talentos HBG – 8ª edição 3º Período  X X X X   X  X X 

Atividades musicais de encerramento do ano letivo – 5º e 6º ano Junho X X X X X   X  X X 

Projeto eTwinning “MUSICAL MOTOR GAMES AND MOTOR SONGS - CANÇÕES E JOGOS MUSICAIS” 
1º e 2º Períodos X X X X X  X X  X X 

PRCEM – Projeto de Regionalização do Currículo de Educação Musical Ao longo do ano letivo X X X X X  X X X X  

Projeto de Expressão Artística de Dança Ao longo do ano letivo X X X X X  X X X  X 

Projeto de Expressão Artística de Canto Ao longo do ano letivo 
X X X X X  X X X  X 

Projeto de Expressão Artística de Instrumental Ao longo do ano letivo 
X X X X X  X X X   

Projeto Ateliê Musical Ao longo do ano letivo 
 X X X X   X    

Clube de Música Ao longo do ano letivo 
X X X X X   X    
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA

Atividades de Educação Física - 260 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA

1. Proporcionar aos alunos atividades de caráter pedagógico e lúdico desportivo;

2. Incutir e fomentar hábitos de vida saudável;

3. Partilhar informações e/ou tomar decisões no âmbito do grupo.

3. AÇÕES  / EVENTOS

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Atividades de  Natal de encerramento do 1.º 

período  
Alunos do 2.º ciclo e restante 

Comunidade Educativa 
17 de dezembro 

Semana de ténis de Campo Alunos 2.º ciclo 2.º período

Jogos Tradicionais Alunos do 2.º ciclo 02 a 06 maio 

Reuniões de Trabalho ( 10) Professores do grupo Ao longo do ano letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Atividades de  Natal de encerramento do 1.º 

período. 
Atividades Culturais 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

 Associação de Ténis da Madeira Recursos Humanos e Materiais 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

7. EQUIPA DE TRABALHO

 Carlos Oliveira (delegado de grupo) 

  Restantes Professores do grupo 260 
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8. RECURSOS MATERIAIS 

 Recursos materiais diversos.

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna)

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar.

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES

X 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 Jogos de Natal 

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 Jogos Tradicionais 

X 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo

Nº de alunos a envolver (60%) 524 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
3 

Jogos de Natal; 

Jogos Tradicionais; 

Semana de ténis de campo 

X 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
524 

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 Jogos Tradicionais 

X 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
1 Jogos Tradicionais 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
1 

Jogos Tradicionais ( solicitar aos 

EE a intervenção em jogos) 

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
1 Semana de Ténis de Campo 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 1 Associação de Ténis da Madeira  

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
13 10 reuniões + 3 ações 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

1 Jogos de Natal 

X 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
10 1 por mês 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
2 

 Jogos de Natal; 

 Jogos Tradicionais 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
10 

Nº de “Produtos” resultantes das

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

7 

Planificação alunos NEE- 

Medidas Adicionais  

- dificuldades locomoção

- Cognitivo;

- Visual;

Cartazes  

-Jogos Natal 

- Jogos Tradicionais);

- Documentos de inscrição; 

Regulamento Jogos de Natal
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X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

1 Semana de Ténis de Campo 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

1 Semana de Ténis de campo 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Atividades de  Natal de encerramento do 1.º período  

 
17 de dezembro X  X X    X X   

Semana de ténis de Campo 2.º período   X X   X X X  X 

Jogos Tradicionais 02 a 06 maio  X X X X X  X X  X 

Reuniões de Trabalho ( 10) 
Ao longo do ano 

letivo 
       X X X  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA

 Atividade do Grupo 290- Educação Moral Religiosa católica 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA

1. Desenvolver a capacidade de intervir e de comunicar socialmente .
2. Divulgar e preservar o património natural e cultural,
3. Divulgar os trabalhos com sentido estético e criatividade
4. Partilhar informações e/ou tomar decisões no âmbito do grupo de recrutamento
5.Estruturar recursos pedagógicos para a disciplina

3. AÇÕES  / EVENTOS

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Exposição dos símbolos de Natal , Quaresma 
Páscoa (obj,1e obj2) Alunos do 2ºCEB Dezembro e Marco 

XII Encontro Regional  de EMR.C e cantares do 
Espírito santo Objetivos: Obj2 e Obj3) 

Alunos do 2ºCEB Abril e maio 

Filmes Educativos: intertextualidade com a Bíblia 
Objetivos: Obj1 e Obj5) 

Alunos do 2ºCEB 1 º,2º e 3º Período 

 Festa de Natal – Missas do Parto( Obj2) Alunos do 2ºCEB Dezembro 2021 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 
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Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 

7. EQUIPA DE TRABALHO

José Fiel de Sousa ( Representante de Disciplina) 

8. RECURSOS MATERIAIS 

• Manuais escolares adotados.

• Filmes educativos.

• Cartazes

• Computadores e projetor

• T-sirt da HGB.

• Autocarro

• Símbolos sobre os valores 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna)

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar.

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES

5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 90  Alunos do 2º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

2 2 

6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 90 Alunos do 2º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

3 2,3,5 

7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo

Nº de alunos a envolver (60%) 90 Alunos do 2º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

1 2 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

2 3,5 

9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

1 5 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 

12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

5 1,2,3,4,5. 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

1 5 

13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

Divulgação dos trabalhos de 
Escola 
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Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

10  Reuniões    

 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

2 Planificação anual/ curto prazo 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

  

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

1 
XII Encontro Regional de E.M.R.C 
e cantares do Espírito Santo 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

1 4 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

1. Reuniões                                                                                                                                                                        
A Ao longo do ano 

letivo 
       x  x  

2. Encontro dos Cantares do Espirito Santo.   Abril- Maio      x    x x 

33. Exposição de símbolos do Natal, Quaresma, Páscoa . 

s 

      Dezembro , Março 

e Abril 
x x  x x x x x x  x 

44.XII Encontro regional de E.M.R.C.    Maio x x x     x    

5 5. Filmes educativos : intertextualidade com a Bíblia. !   1,2e 3 Período x x x     x    
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA

«Solidariedade na ponta da língua» 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA

1. Promover atividades que estimulem a criatividade dos alunos e melhorem as competências da escrita e da leitura

2. Promover o espírito de solidariedade e o exercício de uma cidadania ativa

3. Estruturar recursos pedagógicos para a disciplina de Português

4.Partilhar informação e/ou tomar decisões no âmbito do grupo de recrutamento

3. AÇÕES /EVENTOS 

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Criação de cartazes com provérbios e expressões 

idiomáticas  
Alunos e Comunidade Educativa 

Março 2022 
Campanha de recolha de bens alimentares  para 

doação  
Alunos e Comunidade Educativa 

Exposição  de bens alimentares associados  a 

provérbios e expressões idiomáticas  
Alunos e Comunidade Educativa 

Comemoração do dia da Língua Portuguesa e da 

Cultura Lusófona  através da ilustração de 

máscaras 

Alunos e Comunidade Educativa 5 de maio 2022 

Reuniões Docentes Ao longo do ano 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Exposição Atividades Culturais 

Campanha de recolha de bens alimentares  para 

doação 
Clube Viver a Vida 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Frutaria BanaMadeira Empréstimo de cestos para a exposição de géneros alimentares recolhidos 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

7. EQUIPA DE TRABALHO

Delegada de grupo: Mª João Ribeiro 

Outros docentes: Ana José Vieira, António Garcês, António Miguel Ascensão, Célia Araújo, Diva Castro, Emanuel Pestana, Helena 

Borges, Helena Pires, Júlia Cristina Saunders, José António Sousa, Magda Saraiva, Maria José Spínola, Natividade Ferreira, Rui 

Mendonça, Valentina Freitas, Zózima Gonçalves 
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8. RECURSOS MATERIAIS:

Lápis de cor; posters; embalagens; papel autocolante; cola; fita adesiva; cortiça; cestos de vimes, máscaras, materiais recicláveis

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna)

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar.

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES

X 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 850  Alunos do 3º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2 

Exposição com materiais recicláveis; 

Ilustração de máscaras 

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 850 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
3 

 Cartazes; exposição;  

ilustração de máscaras. 

X 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo

Nº de alunos a envolver (60%) 850 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 Ilustração de máscaras. 

X 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
4 

Cartazes; recolha de bens 

alimentares; exposição; 

Ilustração de máscaras. 

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 850 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
4 

Cartazes; recolha de bens 

alimentares; exposição; Ilustração de 

máscaras. 

X 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
2 

Recolha de bens alimentares;  

exposição  

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
1 Recolha de bens alimentares 

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
1 Exposição  

Nº de Parceiros a envolver (60%) 1 Frutaria BanaMadeira 

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
14 

Cartazes; recolha de bens 

alimentares; exposição; Ilustração de 

máscaras + 10 reuniões 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

2 
 Exposição 

 Doação de bens alimentares 

(CVV) 

X 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
10 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
12 

 Divulgação de 4 ações (recolha de 

bens alimentares; cartazes, exposição 

e máscaras) Site oficial  escola; 

Facebook; Instagram . 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
10 

Nº de “Produtos” resultantes das

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

6 

3 da componente científico-

pedagógica + 3 (máscaras;  

artefactos para a exposição; 

cartazes) 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

12 

 Divulgação de 4 ações (recolha de 

bens alimentares; cartazes, exposição 

e máscaras) 

Site oficial  escola; Facebook; 

Instagram   

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

1 
Exposição 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, desde que sejam 

cumpridas as orientações do Conselho Executivo; 

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por acréscimo, com um 2º 

indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade.
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

S Criação de cartazes com provérbios e expressões idiomáticas 

     março 

 x  x x   x  x x 

    Campanha de recolha de bens alimentares  para doação    x x x  x x  x 

    Exposição  de bens alimentares associados  a provérbios e expressões idiomáticas x x  x x x x x x x x 

 Comemoração do dia da Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona  através da ilustração de 

máscaras 
  5 de maio x x x x x   x x x x 

 Reuniões  Ao  longo do ano        x x x  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA

Atividades do Grupo 320 - Francês 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA

1. Organizar atividades lúdico-pedagógicas que promovam a inclusão, a criatividade, a autonomia e o sentido de responsabilidade.
2. Sensibilizar para a preservação do meio-ambiente, fomentando a consciência ecológica e de sustentabilidade.
3. Sensibilizar para um estilo de vida saudável.
4. Aprofundar os conhecimentos dos alunos através do trabalho autónomo.
5. Estruturar recursos pedagógicos para a disciplina.
6. Partilhar informações e/ou tomar decisões no âmbito do grupo de recrutamento.

3. AÇÕES  / EVENTOS

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

“Le Coin du Français”: ( cantinho para exposições 
de trabalhos  da disciplina) (1) 

Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo 

Bien dans mon corps! - (Concurso de cartazes) (1) Alunos de 7º ano 3º período 

Écolos, oui ou non! – (Exposição) (1) Alunos 3º ciclo 3º período 

Exposição de trabalhos nas salas de aula (1) Alunos 3º ciclo 3º período 

Palestra “ Prendre soin de l’environnement

commence chez nous”  (sensibilização para o
tema/elaboração placas horta)    (1) 

Alunos 9º ano 3º período 

Palestra “ Pour une vie saine” (1) Alunos 7º/8º anos 3º período 

Dossier Digital PowerPoint (PowerPoints de 
consolidação e complemento de conteúdos dos 
manuais) (1)  

Alunos 3º ciclo Ao longo do ano letivo 

Dossier Pédagogique (materiais de apoio aos 
alunos) (1) 

Alunos 3º ciclo Ao longo do ano letivo 

Reuniões de grupo (11) Docentes do grupo 320 Ao longo do ano letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Palestra “ Prendre soin de l’environnement

commence chez nous” (sensibilização para o
tema/elaboração, colocação placas horta) 

Eco-Escolas 

5. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Direção Regional do Ambiente e Alterações 
Climáticas 

Palestrante 

Centro de Saúde do Caniço Palestrante 
Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 
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6. EQUIPA DE TRABALHO

 Rita Moura (delegada do grupo)

 Luísa Gomes 

 Lícia Pinto

 Alexandra Freitas 

 Anjos Mendonça

 Maria José Matos 

 Manuela Antunes 
● Cecília Vieira
● Conceição Nunes

7. RECURSOS MATERIAIS 

Cartolinas, caixotes de madeira, tinta expositores etc 

8. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna)

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar.

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES

x 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 850  Alunos do 3º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4 

.“Le Coin du Français”

. Écolos, oui ou non! 

. Palestra “ Prendre soin de

l’environnement commence

chez nous”  (sensibilização
para o tema/elaboração 
placas horta)     
. Exposição de trabalhos nas 
salas de aula 

x 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 850 Alunos do 3º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4 

. “Le Coin du Français”

. Bien dans mon corps!  

. Écolos, oui ou non! 

. Exposição de trabalhos nas 
salas de aula 

x 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo

Nº de alunos a envolver (60%) 850 Alunos do 3º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4 

. Bien dans mon corps!  

.  Écolos, oui ou non! 

. Palestra “Prendre soin de 

l’environnement commence

chez nous”
. Palestra “Pour une vie

saine” 

x 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

8 

. “Le Coin du Français”

. Bien dans mon corps!  

. Écolos, oui ou non! 

. Exposição de trabalhos nas 
salas de aula  
. Palestra “Prendre soin de 

l’environnement commence

chez nous”
. Palestra “Pour une vie 

saine” 
. Dossier Digital PowerPoint  
. Dossier Pédagogique 

x 9 - Promover o desenvolvimento de Nº de alunos a envolver (60%) 850 Alunos do 3º ciclo 
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competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

8 

. “Le Coin du Français” 

. Bien dans mon corps!  

. Écolos, oui ou non! 

. Exposição de trabalhos nas 
salas de aula  
. Palestra “Prendre soin de 

l’environnement commence 

chez nous”   
. Palestra “Pour une vie 

saine”  
. Dossier Digital PowerPoint  
. Dossier Pédagogique 

x 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

2 
Palestras (2)  
 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

2 
Palestras (2) 
 

x 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

2 

. Palestra “Prendre soin de 

l’environnement commence 

chez nous”   
. Palestra “Pour une vie 

saine”  
 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 2 

. Direção Regional do 
Ambiente e Alterações 
Climáticas 
. Centro de Saúde do Caniço 

x 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

19 

. “Le Coin du Français” 

. Bien dans mon corps!  

. Écolos, oui ou non! 

. Exposição de trabalhos nas 
salas de aula  
. Palestra “Prendre soin de 

l’environnement commence 

chez nous”   
. Palestra “Pour une vie 

saine”  
. Dossier Digital PowerPoint  
. Dossier Pédagogique  
. Reuniões de grupo (11) 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

1 

Palestra “ Prendre soin de 

l’environnement commence 

chez nous” (sensibilização 
para o tema/elaboração, 
colocação placas horta) 

x 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

11 Reuniões de grupo 

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

4 

Divulgação de 2 ações 

 . Palestra “Prendre soin de 

l’environnement commence 

chez nous”   
. Palestra “Pour une vie 

saine” 
- site da escola (2) 
-  Facebook (2) 

x 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

11 Reuniões de grupo 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

8 

Produtos estruturados no 
âmbito da  dimensão Relação 

com a escola e Comunidade:  

. Cartazes,  exposições, artigos a 

publicar, placas identificativas de 

plantas, palestras (5)  
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Produtos de cariz científico -
pedagógico no âmbito da ADD 
(3) 
. Planificações de médio e longo 

prazo e Adaptações Curriculares 

não significativas  

. Dossier  Pédagogique (alunos) 

.Dossier PowerPoint  (recurso 

professor) 

 

 

x 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

4 

Divulgação de 2 ações: 

 . Palestra “Prendre soin de 

l’environnement commence 

chez nous”   
. Palestra “Pour une vie 

saine” 
- site da escola (2) 
-  Facebook (2) 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

2 

. Palestra “Prendre soin de 

l’environnement commence 

chez nous”   
. Palestra “Pour une vie 

saine” 
 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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9. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

     Le Coin du Français”: ( cantinho para exposições de trabalhos  da disciplina)      Ao longo do ano letivo x x  x x   x    

 Bien dans mon corps!  3º período  x x x x   x  x  

     Écolos, oui ou non! 3º período x x x x x   x  x  

    Exposição de trabalhos nas salas de aula 3º período x x  x x   x    

    Palestra “ Prendre soin de l’environnement commence chez nous”  3º período x  x x x x x x x  x 

    Palestra “ Pour une vie saine” 3º período   x x x x x x x  x 

    Dossier Digital PowerPoint Ao longo do ano letivo    x x   x  x  

    Dossier Pédagogique    Ao longo do ano letivo    x x   x  x  

     Reuniões de grupo       Ao longo do ano letivo        x x x  
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2021 / 2022 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA

330 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA

1. Promover o espírito de pertença à Escola.
2. Promover o espírito de Grupo e cooperação entre pares.
3. Estruturar recursos pedagógicos para a disciplina – produtos.
4. Sensibilizar para a importância do trabalho colaborativo e para a responsabilidade individual no Grupo.
5. Aprofundar o conhecimento da cultura e da expressão inglesa.

3. AÇÕES  / EVENTOS

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

1. Carols (canções de Natal tradição
Britânica)

Professores e Alunos Natal -última semana de aulas 

2. Comemoração do Halloween Professores e Alunos Outubro 2021 

3. Comemoração de St  Valentine`s Professores e Alunos Fevereiro 2022 

4. Reuniões de Grupo (10+6) O Grupo Ao longo do ano letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS 

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES 

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

PLANO DE AÇÃO  

202 1   - 20 2 2   
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Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS 

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 

7. EQUIPA DE TRABALHO

• Luís Relva – Delegado
• Ana de Jesus Rodrigues 
• Helena Paula Baeta da Silva
• Isabel Maria G. Sousa
• José Gerardo de Andrade 
• Lícia Maria C. F. Mascarenhas 
• Maria Helena S. Borges 
• Maria José P. Abreu Granja
• Patrícia Maria M. C. C. Nogueira
• Rómulo de Jesus Neves 

8. RECURSOS MATERIAIS 

• 
• 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna)

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar.

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES

5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade  

Nº de alunos a envolver (60%) -  ------------------------------------------

Nº de ações/eventos a promover 
(40%)  -  -----------------------------------------

6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística  

Nº de alunos a envolver (60%) 850 Alunos de 3º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%)  3 Ações/Eventos 1,2 e 3 

Nº de alunos a envolver (60%) -  ------------------------------------------
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7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%)  -   ------------------------------------------- 

  

8 - Promover a inclusão,  
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos  

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%)  

3  Ações/Eventos 1,2 e 3  

  

9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa  

Nº de alunos a envolver (60%)  850  Alunos de 3º Ciclo  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%)  3  Ações/Eventos 1,2 e 3  

  
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2)  

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos  
Encarregados de Educação (100%)  

-  ------------------------------------------  

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%)  

-  ------------------------------------------  

  

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa  
nas iniciativas da Escola    

Nº de ações/eventos a promover que 
envolvam Parceiros (40%)  -  -------------------------------------------  

Nº de Parceiros a envolver (60%)  -  ------------------------------------------  

  
12 - Fomentar o espírito de pertença à  
Escola (2)  

Nº total de ações/eventos a promover 
(100%)  19  

Ações/Eventos 1,2 e 3 Reuniões 
(16)  

       -  ----------------------------------------- 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%)  

-  -------------------------------------------  

  
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional  

Nº de reuniões internas a promover 
(70%)  16  Reuniões   

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%)  9  

Placares (3), Site da HBG (3) e 
Facebook (3)   

  
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo  

Nº de reuniões internas a promover 
(40%)  16  Reuniões   

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da  
ADD) (60%)  

6  

3 (de apoio às ações)  
3 produtos científico-
pedagógicos (Planificação, 2 
vídeos)  
  

  

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2)  

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%)  

6  Site da HBG (3) e Facebook (3)  

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%)  

-  -----------------------------------------  

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;   
(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade.  
 



 

10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA  

  

  

 

 

 

 

Ação / Evento  

 

Calendarização  

   Objetivos Operacionais  

(assinalar com um X)  

   

5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  16  

     1.  Carols (canções de Natal tradição Britânica) S     Natal 2021     x    x  x     x  x  x  x  

  2.  Comemoração do Halloween  
    Outubro 2021     x    x x      x  x  x  x  

3.  Comemoração de St  Valentine`s  
 

 
S   Fevereiro 2022    x    x  

   x 
     x x  x  x  

  4.  Reuniões de Grupo (10+6)    
     Ao longo do ano 

letivo 2021-2022              x  x  x  



 

  
  

5  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA

Atividades do Grupo 400 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA

1. OE2: Reforçar uma cultura de cidadania, focalizada na relação com os outros, no ambiente que nos rodeia e nos hábitos de 
vida saudável

2. OE3: Incrementar o envolvimento da Comunidade Educativa na vida da Escola
3. OE4: Implementar medidas que promovam o desenvolvimento pessoal/profissional e organizacional da HBG

3. AÇÕES  / EVENTOS

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Gincana Cultural 
Alunos do 3ºciclo, E. Educação, 
Docentes, Auxiliares de Ação 
Educativa 

3º Período 

Exposição: “As Plantas na Primeira Globalização” Comunidade Educativa 
2º Período 

“Os Feriados da Nossa História” Comunidade Educativa dezembro, abril, junho 
Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Prof. Catarina Oliveira 
Prof Cláudia Zilhão  

200 
200 

Gincana Cultural 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

CMF- Câmara Municipal do Funchal 
SRTC- Secretaria Regional de Turismo e Cultura 
PSP – Polícia de Segurança Pública 

Cedência do espaço (Auditório do Jardim Municipal) + Prémios 
Prémios 
Apoio à prova 

Ordem dos Engenheiros- RAM Exposição “As Plantas na Primeira Globalização” 
. 

7. EQUIPA DE TRABALHO

• Susana Pestana

• Daniela Correia

• Luís Miguel Jesus

• Luís Filipe Gonçalves

• Maria do céu Vilela
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• Maria Goreti Loja 
• Maria Guida Câncio 
• Maria José Silva 
• Paulo Renato Silva 
• Catarina Oliveira 
• Cláudia Zilhão 

   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   
•  Papel, esferográficas, projetor, internet, computador, material disponibilizado pela Ordem dos Engenheiros para a Exposição  
•  Prémios 

 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

x 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 

Gincana Cultural- 3º ciclo/ 
Exposição: “As Plantas na 
Primeira Globalização” / “Os 
Feriados da Nossa História” 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

5 
Gincana (1 aula de divulgação, 
Prova, Entrega de Prémios) 2 
Exposições 

x 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 (igual ao obj.5) 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

5 (igual ao obj.5) 

x 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 850 Gincana (Prova) 3º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

1 Gincana (Prova) 

x 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

5 
Gincana (1 aula de divulgação, 
Prova, Entrega de Prémios) 2 
Exposições 

x 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 (igual ao obj.5) 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

5 (igual ao obj.5) 

x 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

1 Gincana 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

1 Gincana 

x 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

2 Gincana e Exposição das Plantas 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 4 
PSP, CMF, SRTC, Ordem 
Engenheiros- RAM 

x 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

5 (igual ao obj.5) 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

- - 

x 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

11  

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

5 

Projeção do filme promotor da 
Gincana; site oficial da Escola, 
site do DIFID, Facebook e 
Instagram da HBG 
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x 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

11  

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

5 

Planificações 7º, 8º e 9º anos 
Gincana – Questionário  
POWERPOINT – Exposição 
“Feriados da nossa História” 
Certificados da Gincana 
Vídeo de promoção 

x 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

3 
Comunicação Social, Facebook e 
Instagram 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

1 Gincana 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Exposição “As Plantas na Primeira Globalização” Janeiro (2022) x x  x x x x x x x x 

Exposição” Os Feriados da nossa História” 
Dezembro (2021) 

abril, junho (2022) 
x x  x x x x x x x x 

Gincana Cultural 3º Período x x x x x x x x x x x 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA 

Geografia (Grupo 420) 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA 

1. Dotar os alunos de competências geográficas que lhes permitam desenvolver a alfabetização espacial.

1. Reforçar o apoio à formação de um cidadão mais consciente em termos de intervenção territorial.

2. Promover a implementação de medidas para garantir a sustentabilidade ambiental.

3. Dar a conhecer a União Europeia como uma das mais importantes organizações do mundo.

4. Divulgar a ciência geográfica e o trabalho do geógrafo.

5. Estruturar recursos educativos na mobilização das aprendizagens essenciais da disciplina.

6. Possibilitar aos alunos a oportunidade de realizarem atividades que lhes permitam saber pensar o espaço e serem

capazes de atuar no meio envolvente.

7. Partilhar informações e/ou tomar decisões no âmbito do grupo de recrutamento.

3. AÇÕES / EVENTOS 

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Elaboração de documentos orientadores: 

planificações a curto, a médio e a longo prazo 
Alunos do 3º ciclo Ao longo do ano letivo 

Construção do Atlas Individual do Aluno 

(formato digital) – GeoAluno 
Alunos do 3º ciclo Ao longo do ano letivo 

Celebração do Dia da Europa Alunos do 3º ciclo Em maio 

Organização da ´Semana da Geografia` Alunos do 3º ciclo 3º Período 

Reuniões de Coordenação Pedagógica (19) Docentes do grupo de disciplina Ao longo do ano letivo 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS 

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S) 

Construção do Atlas Individual do Aluno (formato 

digital) – GeoAluno 
Coordenador de TIC da HBG 

Celebração do ´ Dia da Europa`   Projeto Mindfulness - Atenção Plena 

Organização da ´Semana da Geografia`  
 Projeto Mindfulness - Atenção Plena, Projeto GEA – Terra Mãe 

e Projeto Educar para a BioGeodiversidade na RAM 

Constituição de Brigadas/Equipas de monitorização. 

Divulgação e acompanhamento do programa Eco 

Escolas – Controle ao longo do ano letivo  

Projeto Eco-Escolas – Projeto de Educação Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável EcoHBG 

Elaboração do Eco Código 
Projeto Eco-Escolas – Projeto de Educação Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável EcoHBG 

Comemoração do ´Dia Mundial da Terra` Projeto GEA – Terra Mãe 

Palestra ´Rede de Monumentos Naturais da RAM ` Projeto GEA – Terra Mãe 

´Paisagens geológicas, uma aventura e análise 

paisagística num recanto da ilha da Madeira` 
Projeto Educar para a BioGeodiversidade na RAM 
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5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES 

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à Iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS 

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Direção de Serviços de Informação Geográfica e Cadastro – 

Delegação Regional da Madeira 

Apoio científico-pedagógico 

Apoio de recursos humanos e materiais 

Direção Regional de Estatística da Madeira 

PORDATA – Base de Dados de Portugal Contemporâneo 

CIED - Centro de Informação Europe Direct Madeira 

Banco Mundial ONU 

Associação Insular de Geografia 

Empresa de Autocarros da Horários do Funchal 

Câmara Municipal do Funchal 

Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural 

IFCN - Instituto das Florestas e Conservação da Natureza 

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações 

Climáticas 

Secretaria Regional do Mar e Pescas 

OOM - Observatório Oceânico da Madeira 

7. EQUIPA DE TRABALHO

• Beatriz Vieira Jorge (delegada de grupo)

• Ana Isabel Morna Ferreira

• Lígia Maria Freitas Gomes Faria

• Maria de Fátima Farinha Barreiro da Silva

• Maria João de Gouveia Freitas Abreu

• Miguel José Fernandes Marques

• Regina Marta Rodrigues Gouveia Olim

• Sandra Isabel de Castro Pereira

8. RECURSOS MATERIAIS 

• Diversificados em função da natureza do evento/ação e de acordo com o ano de escolaridade /turma.

• Documentos/recursos das atividades: plano, ofício, divulgação do evento (formulário), relatório,

material informático e digital: computador, projetor, colunas de som, internet, software e máquina
fotográfica.
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9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 

 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

X 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 850 
Alunos do 3ºciclo (7ºano 276, 
8ºano 272 e 9ºano 302) 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4 Todas as ações e eventos 

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 850  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4  

X 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 850  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4  

X 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

4  

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 850  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4  

X 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

2  

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

1  

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

3  

Nº de Parceiros a envolver (60%) 13  

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

23 

Todas as ações e eventos: 

• Palestras 

• Exposição 

• Caminhada do Geógrafo 

• Vista de estudo 

• Reuniões de trabalho (19) 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

2  

X 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

19  

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

10 

 Divulgação de uma ação: 

• Site oficial da HBG 

• Site do DIFID 

• Facebook ´Escola HBG` 

• Placard da escola 

• Instagram ´Escola HBG` 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

19  

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

3 

• Planificação da disciplina e 

documentos de monotorização 

• Documentos de cariz científico-
pedagógico do Atlas Individual 
do Aluno 

Artefatos da exposição: ´Semana 
da Geografia` 



5 

 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

10 

Divulgação de uma ação: 

• Site Oficial da HBG 

• Facebook ´Escola HBG` 

• Instagram ´Escola HBG 

• Espaço eletrónico da AIG 

• Espaço eletrónico da CIED 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 
 

3  

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Elaboração de documentos orientadores: Planificações a longo, médio e curto prazo 
Ao longo do ano 

letivo 
X X X X X  X X  X  

Construção do Atlas Individual do Aluno (formato digital) – GeoAluno 
Ao longo do ano  

letivo 
X X X X X  X X X X X 

Celebração do Dia da Europa Mês de maio X X X X X  X X X X X 

Organização da ´Semana da Geografia` Mês de junho X X X X X X X X X X X 

Reuniões de Coordenação Pedagógica  
Ao longo do ano 

letivo 
       X X X  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA

Atividades do grupo 500 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA

1.Desenvolver a predisposição para raciocinar matematicamente e pensar de maneira lógica.

2.Incentivar, desenvolver e estimular a cultura e o gosto pela Matemática.

3.Partilhar informações e/ ou tomar decisões no âmbito do grupo 500.

4.Estruturar recursos pedagógicos para a disciplina de Matemática.

5.Criar situações que, mediante a criatividade e a pesquisa, proporcionem espaços de partilha de conhecimento.

6.Relacionar a vida saudável com a Matemática.

7. Informar a comunidade educativa das atividades desenvolvidas.

8. Sensibilizar para a participação das atividades.

3. AÇÕES  / EVENTOS

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

(1) Exposição no âmbito do Dia Internacional

da Matemática (Obj. 2 e 5)
Comunidade Educativa 14 a 18 março de 2022 

(1) Exibição de um filme (Obj. 2) Alunos do 3º Ciclo 16 março de 2022 

(1) Matemática em movimento (Obj. 7) Alunos e docentes do 3º Ciclo  18 março de 2022 

(1) Campeonato de Abalone (Obj. 1 e 2) Alunos dos 2º e 3º Ciclos 15 março de 2022 

(1) “Jogos da Matemática” (Obj. 1 e 2) Alunos do 3º Ciclo 17 março de 2022 

(1) Elaboração de uma notícia com a

descrição de todas as atividades

desenvolvidas. (Obj. 7)

Comunidade Educativa março de 2022 

(1) Boletim Informativo (Obj. 8) Comunidade Educativa março de 2022 

(15) Sessões de trabalho (Obj. 3 e 4) Docentes do grupo 500 Ao longo do ano letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Exposição no âmbito do Dia Internacional da 

Matemática. 
 Atividades culturais 

“Jogos da Matemática” Campeonato Regional de Jogos Matemáticos 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Maria Luísa Baptista Gorgulho 600  Montagem da exposição 
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Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Empresa de Cervejas da Madeira Patrocínio da atividade “A Matemática em Movimento” com garrafas de água.

Associação de Pais e de Encarregados de 

Educação 

Patrocínio dos prémios para as atividades: “Campeonato de Abalone” e “Jogos

de Matemática”
Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

7. EQUIPA DE TRABALHO

 Maria José Freitas 

 Carla Sofia Correia

 Conceição Arantes

 Filipa Isabel Rodrigues

 José Manuel Rodrigues Henriques

 Lino Manuel Sardinha

 Maria Arlinda Marques

 Maria Cláudia Gouveia

 Maria da Graça Oliveira

 Marta Cristina Freitas

 Maria Luísa Drumond

 Nélia Maria Rodrigues

 Sónia Patrícia Patrício

 Susana Corina Pontes

 Tânia Nóbrega

 Melissa Jardim

8. RECURSOS MATERIAIS 

 Computador

 Impressora

 Papel

 Tesoura

 Plástico autocolante

 Cartolina

 Cartão

 Molas

 Fita-cola e Cola

 Material reutilizável

 Mesas e cadeiras

 Material audiovisual

 Bostik

 Tintas

 Pincéis, Marcadores

 Fio de pesca

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna)

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar.

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES

5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 850  Nº de alunos do 3º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2 

Exposições 

Jogos da Matemática 

6 - Promover a sensibilidade cultural, Nº de alunos a envolver (60%) 850 Nº de alunos do 3º Ciclo 
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estética e artística 
Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
3 

 Exposição 

 Filme 

 Matemática em movimento 

 

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 850 Nº de alunos do 3º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 Matemática em movimento 

 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
5 

 

 Exposição 

 Filme 

 Matemática em movimento 

  Campeonato do Abalone 

 “Jogos da Matemática” 

 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 Nº de alunos dos 2º e 3º Ciclos 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
5 

 Exposição 

 Filme 

 Matemática em movimento 

  Campeonato do Abalone 

 “Jogos da Matemática” 

 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
     1 

 

Exposição 

 

 
 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
1 

 

Exposição 

 

 

 
 

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
1 

 

Matemática em movimento 

 

 
 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 2 
  Matemática em movimento 

 

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
22    7 ações +15 reuniões  

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

2 
  Exposição 

Jogos Matemáticos 

 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
15   Sessões ao longo do ano 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
6 

Site Hbg 

DIFID 

Instagram 

Facebook “Comunidade HBG”  

Placares da HBG 

Boletim Informativo 

 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
15 Sessões ao longo do ano 

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

8 

Produtos resultantes das Ações 

(5): 

 Inquérito 

 Relatório/reflexão  

 Notícia 

 Boletim informativo 

 Artefatos para a exposição 

 

Produtos da Dimensão 

Científica-pedagógica(3): 

 Fichas-1 

 Planificações-1 

 Critérios de Avaliação-1 
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16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

3 

Site Hbg-1 

Facebook-1 

Instagram-1 

 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

2 
Exposição 

Notícia 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

(1) Exposição no âmbito do Dia Internacional  da Matemática (Obj. 2 e 5) 
  x x  x x x  x   x 

(1) Exibição de um filme (Obj. 2) 
14 a 18 março de 2022  x  x x   x x x x 

(1) Matemática em movimento (Obj. 7) 
16 março de 2022  x x x x  x x x x  

(1) Campeonato de Abalone (Obj. 1 e 2) 
 18 março de 2022    x x   x x x  

(1) “Jogos da Matemática” (Obj. 1 e 2) 
15 março de 2022 x   x x   x x x  

(1) Elaboração de uma notícia com a descrição de todas as atividades 

desenvolvidas. (Obj. 7) 

17 março de 2022        x x x x 

(1) Boletim Informativo (Obj. 8) 
março de 2022        x x x  

(15) Sessões de trabalho (Obj. 3 e 4) 
março de 2022        x x x  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Físico-Química (Grupo 510) 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

Objetivo Geral: 
Promover a literacia científica, através do estudo e interesse pela Ciência, dinamizando atividades que potenciem o pensamento 

crítico e criativo, o relacionamento interpessoal e o saber técnico e tecnológico. 

 

Objetivos Específicos: 
1. Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos dos alunos a fim de compreender a realidade e abordar situações de 

problemas do quotidiano, dinamizando e promovendo o estudo pela Ciência; 

2. Promover, na sala de aula e fora dela, momentos de reflexão, confronto e tomada de decisão, acerca de situações reais e 

problemáticas que possam existir no meio geográfico e sociocultural dos alunos, numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 

3. Recorrer a metodologias diversificadas de modo a potenciar as aprendizagens eficazes; 

4. Dinamizar ações de sensibilização para consciencializar os alunos para determinadas temáticas nomeadamente a segurança 

rodoviária, eficiência energética, preservação do meio ambiente, poupança de recursos limitados e sustentabilidade; 

5. Promover o trabalho de grupo, através da realização de atividades experimentais ou outras, aplicando estratégias que incutam a 

inclusão e o respeito por diferenças de características, crenças ou opiniões; 

6. Organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem entre os docentes de Físico-química e os demais professores, 

orientadas para a troca de saberes, a tomada de consciência de si, dos outros e do meio e a realização de projetos intra ou 

extraescolares;  

7. Estruturar e refletir sobre os recursos de caráter científico-pedagógico e no âmbito participação na escola e relação com a 

comunidade; 

8. Partilhar informações e/ou tomar decisões no âmbito do grupo de recrutamento. 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS 
CALENDARIZAÇÃ

O 

Ação de formação Teórico-prática: Técnicas de utilização dos meios de primeira 

intervenção: extintores e carretéis de calibre reduzido (1) 
Alunos 8º ano FQ/Docentes 1ºPeríodo - nov 

Visita de estudo: Centro de Química da Madeira, “A Química é Divertida” (1) Alunos do 7ºano/Docentes 25 e 26 de nov 

Sarau musical – Cozinha LAB (1) Alunos 7º FQ, EE/Docentes 1ºPeríodo - dez 

Participação no Concurso: SupertMatik 21-22 (Campeonato Escolar) (1) Alunos do 8º e 

9ºano/docentes 

2ºP e 3ºPeríodo 

Sensibilização: Produção e propagação do Som (1) Alunos do 8º ano FQ/Prof do 

conservatório 

3ºP – abril  

Palestra: Da TP à Mesa / Alimentação Saudável (2) 
Alunos 9ºano / Docente e 

CQM/Nutricionista 
3ºP – maio  

Sessão de Astronomia: Conferência e Planetário - AAAM (2) 

Celebração do Dia Mundial do Sol 
Alunos 7º ano FQ/Docentes 3ºP – 3 maio de  

Palestra: Exposição Solar/Observação diurna do Sol – Enfermeiras/Astrónomos (2) Alunos 8º ano FQ/Docentes 3ºP - junho 

Projeto GO-LAB e Polar Star (NUCLIO) – Utilização de Laboratórios virtuais (1) Alunos do 3ºciclo /Docentes Ao longo do ano 

letivo 

Dinamização da disciplina em equipas na plataforma Teams (1) 

(Estruturação do banco de recursos multimédia FQ, organização de subgrupos e 

desenvolvimento do Dossiê Digital do Grupo) 

Comunidade 

Escolar/Docentes e Alunos 

FQ 

Ao longo do ano 

letivo 

Exposições: Trabalhos/modelos 3D-Temáticas da FQ. 

 “A cozinha é um laboratório” – Confeção doces de receitas tradicionais. (1) 

 Construção de Friso Cronológico – Cientistas Famosos (por décadas) 
(Descobertas e Aplicações/Prémios Nobel Física e Química) (1) 

 Vídeo Spot pub – Prevenção Rodoviária (1)  

 Modelos de Astronomia – Sistema Solar (1) 

Comunidade 

escolar/Docentes e Alunos 

de 3ºCiclo FQ 

Ao longo do 

ano letivo 

Reuniões de coordenação pedagógica (12) Docentes do grupo FQ 
Ao longo do 

ano letivo 
Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 
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4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Exposição de trabalhos tridimensionais Atividades Culturais; clube fotografia 

Sessão de Astronomia: Conferência e Planetário Atividades Culturais; clube fotografia 

Vídeo Spot pub – Prevenção Rodoviária 9ºano PRER – Materiais e divulgação dos vídeos; Projeto ESPR 

Palestra: Da TP à Mesa / Alimentação Saudável Atividades Culturais; clube fotografia; Projeto ESPR 

Sarau musical EE/alunos – “Cozinha no Lab” Atividades Culturais; clube fotografia 

Ação: Técnicas de utilização dos meios de primeira 

intervenção: extintores e carretéis de calibre reduzido. 
Projeto Laboratório/Projeto ESPR 

Ações de sensibilização no intervalo – Separação dos resíduos 

sólidos na escola. 
ecoHBG 

Recolha de resíduos sólidos nos espaços exteriores da escola – 

Pátios e jardins. 
ecoHBG 

Sessões de apoio aos alunos da disciplina; Preparação de 

atividades experimentais; Reuniões para apetrechar os 

laboratórios científicos. Divulgação da Ciência. 

Grupo 230 – CN; Grupo 510 – FQ; Grupo 520 - CN 

Divulgação do Plano de atuação – Laboratórios Científicos Grupo 230 – CN; Grupo 510 – FQ; Grupo 520 – CN; Projeto ESPR 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

   

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Arlindo Cruz (Grupo Astronomia, UMa) Apoio científico-pedagógico (palestrante) – projeto Polar Star 

Associação de Astrónomos Amadores da Madeira Apoio científico-pedagógico (palestrante) e planetário 

Bombeiros Sapadores da Madeira Apoio científico-pedagógico (palestrante) e recursos materiais 

Centro de Química da Madeira - CQM Apoio científico-pedagógico (palestrante) 

Centro de Saúde Bom Jesus - Enfermeira Apoio científico-pedagógico (palestrante) 

Clínica de Nutrição – Nutricionista Bruno Sousa Apoio científico-pedagógico (palestrante) 

Gabinete Artístico – Conservatório de Música Apoio científico-pedagógico e outros recursos materiais 

José Câmara (Investigador CQM-UMa) Apoio científico-pedagógico (palestrante) 

NUCLIO - Núcleo Interativo de Astronomia Apoio científico-pedagógico e outros recursos materiais; Projeto Polar Star 

PRER – Plano Regional de Educação Rodoviária  Apoio científico-pedagógico e outros recursos materiais 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Carlos Gomes (Responsável) 

 Alda Matos 

 Ana Lúcia Vasconcelos 

 Ana Secília 

 Arlindo Cruz 

 Carmo Camacho 

 Cecília Pontes 

 Filipa Melim 

 Florinda Granito 

 Lina Fernandes 

 Maria Cruz 

 Orlanda Andrade  

   

 

8. RECURSOS MATERIAIS   
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 Documentos das atividades: autorização/plano, guião/roteiro e relatório/questionário da visita; artefactos da exposição; 

recursos de palestra/sensibilização (convite/ofício, cartaz, programa) e divulgação do evento (formulário); 

 Recursos científico-pedagógicos: plano dos conteúdos programáticos, adequações curriculares, documentos de apoio aos 

eventos, documentos de apoio à didatização de conteúdos programáticos adaptados ao contexto disciplina/turma e grelhas de 

avaliação de aprendizagens e de atividades práticas; 

 Material: de laboratório, de suporte, auxiliar e reagentes químicos, de papelaria e outro; 

 Material informático e digital: computador, projetor, colunas de som, máquina fotográfica, internet e software; 

 Material de divulgação: vídeos, cartazes, folhetos, papel de fotografia e outro. 

 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

x 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 850 
Todas as ações e eventos 

Grupo FQ alunos (3ºciclo) 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
14 

Visita, ações, sensibilizações, 

exposições, sarau, Cozinha 

Lab, laboratórios virtuais 

x 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 850 Grupo FQ; alunos (3ºciclo) 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
9 

Trabalhos das exposições, 

cozinha lab, sarau e lab 

virtuais 

x 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 850 Grupo FQ; alunos (3ºciclo) 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
16 

Visita, exposições. Ações. 

palestra 

x 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
16 

 

Visita, exposição, palestra, 

ações, observação e lab 

virtuais 

x 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 850 Alunos do 3ºciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
18 Todas as atividades do Grupo  

x 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
3 

Palestras e observação 

diurna 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
1 Palestra e observação diurna 

x 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
9 

Ações, palestras, projetos e 

observação diurna 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 10 

Nutrição, NUCLIO; CQM; 

Grupo Astronomia Uma, , 

AAAAM, Centro Saúde, 

Conservatório de Música, 

PRER, BMF. 

x 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
30 

Todas as ações e eventos 

(18); Reuniões de 

trabalho/grupo (12) 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

12 

Grupos 230 e 520/ecoHBG, 

IDiverSE, ESPR, Dinamização 

das Ciências, Fotografia, 

Atividades Culturais 

x 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
12 

Reuniões de Grupo - equipas 

de trabalho por ano de 

escolaridade 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
16 

Divulgação de 4 ações x4: 

Site oficial da Escola (1); 
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Site DIFID (1); 

Facebook HBG; 

Placards da Escola (1); 

Revista “O Divulgador” (1); 

Revista “Ponto e virgula” 

(1).no site escola, DIFID, 

Revista Divulgador, placard e 

Revista online “Ponto e 

Vírgula” 

x 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
12 

Reuniões a realizar 

Equipas de trabalho e grupo 

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

11 

Artefactos exposição (4), 

divulgação ações (4) e os 

produtos da Dimensão CP 

(3). 

x 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

12 

Divulgação de 4 eventos x3: 

Site da escola; Instagram, 

Facebook HBG e Media 

(jornais) 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

13 

Exposição Spot, palestra; 

sarau, laboratórios virtuais: 

Nutrição, NUCLIO; CQM; 

Grupo Astronomia UMa, 

AAAAM, Centro Saúde, 

Conservatório de Música, 

PRER, BMF. 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Ação de formação Teórico-prática: Técnicas de utilização dos meios de primeira 

intervenção: extintores e carretéis de calibre reduzido (1) 

1º Período – novembro 

21 
x  x x x  x x x  x 

Visita de estudo: Centro de Química da Madeira, “A Química é Divertida” (1) 
1ºPeríodo - 25 e 26 nov 

21 
x  x x x  x x x x X 

“A cozinha é um laboratório” – Confeção de doces de receitas tradicionais (1) 
1º Período – dezembro 

21 
x x x x x   x x x  

Sarau musical – Cozinha Lab (1) 
1º Período – dezembro 

21 
x x x x x x x x x x x 

Exposição:  Construção de Friso Cronológico – Cientistas Famosos (por décadas) 

(Descobertas e Aplicações/Prémios Nobel Física e Química) (1) 
2º Período – fevereiro 22  x  x x   x x x x 

Exposição: Trabalhos/Vídeo Spot pub – Prevenção Rodoviária (1) 2º Período – março 22 x x x x x  x x x x x 

Participação no Concurso: SupertMatik 21-22 - Campeonato Escolar (1) 2º e 3º Período - 2022    x x  x x x  x 

Sensibilização: Produção e propagação do Som (1) 2º Período – abril 22 x x x x x  x x x  x 

Palestra: Da TP à Mesa / Alimentação Saudável (2) 3º Período – maio 22 x x x x x x x x x  x 

Sessão de Astronomia: Conferência e Planetário - AAAM (2) 3º Período – 3 maio 22  x  x x x  x x x  x 

Palestra: Exposição Solar/Observação diurna do Sol – Enfermeiras/Astrónomos (2) 3º Período – junho 22 x  x x x x x x x  x 

Exposição: Trabalhos/modelos 3D - Astronomia (1) 3º Período – junho 22 x x  x x   x x x x 

Participação nos Projetos GO-LAB e Polar Star (NUCLIO) – Laboratórios virtuais (1) Ao longo do ano letivo x x x x x  x x x  x 

Dinamização da disciplina em equipas na plataforma Teams (1) Ao longo do ano letivo        x x x x 

Reuniões de coordenação pedagógica (12) Ao longo do ano letivo        x x x  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Atividades do Grupo 520 – Ciências Naturais 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

Objetivos Gerais (OG): 

• Promover a interligação entre a prática, a escola e a realidade complementando os conhecimentos 

previstos nos conteúdos programáticos. 

• Entender a construção da ciência como uma atividade humana. 

• Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e abordar 

situações / problemas do quotidiano. 

• Despertar a curiosidade acerca do mundo natural à sua volta, promovendo entusiasmo e interesse 

pela Ciência. 

• Sensibilizar para a sustentabilidade do Planeta. 

• Desenvolver competências necessárias para ao exercício da cidadania. 

Objetivos Específicos (OE): 

• OE1 - Sensibilizar para a preservação do meio ambiente reduzindo, reutilizando e reciclando com vista 

à melhoria do ambiente e do bem-estar da população. 

• OE2 - Promover o ensino das ciências fora da sala de aula e da escola. 

• OE3 - Sensibilizar para a proteção e conservação da natureza. 

• OE4 - Alertar os alunos para os problemas ambientais promovendo a sustentabilidade do planeta. 

• OE5 - Promover e dinamizar atividades para motivar os alunos para o conhecimento científico e 

tecnológico. 

• OE6 - Cooperar em grupo nas tarefas e projetos comuns. 

• OE7 - Contemplar uma vertente didática-cultural e lúdica integrando o conceito de interatividade entre 

a comunidade escolar e o meio envolvente. 

• OE8 - Fomentar o intercâmbio entre a escola e outros parceiros. 

•  OE9 - Interpretar informações de diferentes fontes. 

• OE10 - Analisar, interpretar, selecionar e organizar informação em função de um objetivo de pesquisa. 

• OE11 - Estruturar recursos pedagógicos para a disciplina de ciências naturais. 

• OE12 - Partilhar informações e/ou tomar decisões no âmbito do grupo de recrutamento. 

• OE13 - Desenvolver nos alunos atitudes de autoestima, respeito mútuo e regras de convivência que 

conduzam à formação de cidadãos tolerantes, autónomos, participativos e civicamente responsáveis. 

• OE14 - Dar oportunidade a todos os alunos de participar ativamente nas atividades desenvolvidas ao 

longo do ano letivo. 

 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  
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AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Exposição: “Vida Marinha”  
 

8ºano/ comunidade 
educativa/IFCN 

 Abril  

Exposição: “Laurissilva da Madeira”  
8ºano/ comunidade 
educativa/IFCN 

Abril 

Palestra: “Áreas protegidas Marinhas”  8ºano /IFCN Abril 

Palestra: “Floresta Laurissilva – 
Património Mundial Natural”  

8ºano/ IFCN Abril 

Atividade “O MacGiver era 
madeirense”- 

8ºano e Observatório 
oceanográfico da  Madeira 

Maio 

Atividade “À procura 
de microplásticos”  

8ºano e Observatório 
oceanográfico da  Madeira 

Maio 

Jogo: “Espiral das alterações 
climáticas”  

8ºano /Docentes Ao longo do 3ºperíodo 

Exposição: “Paisagens Geológicas da 
ilha da Madeira” 

7ºano / comunidade 
educativa 

Novembro 

Feira dos minerais 
Comunidade 
educativa/Minerália 

Novembro 

Palestra:” Formação geológica da ilha 
da Madeira” 

7ºano/UMa 2ºperíodo 

Palestra: “Comportamentos aditivos e 
dependência” 

9ºano/UOICAD Novembro 

Palestra: “Da tabela periódica à 
mesa”. 

9ºano/UMa Janeiro 

Palestra/atividade prática :SBV 9ºano/UMa 2ºperíodo 

Palestra: “Alimentação saudável e 
distúrbios alimentares”. 

9ºano/RBES Dezembro 

Palestra: “O exercício físico na 
promoção da saúde”. 

9ºano/EE 2ºperíodo 

Palestra “Geodiversidade da RAM” 
Docentes e alunos do 3.º 
Ciclo/UMa 

1ºPeríodo 

Exposição inserida na feira dos 
minerais:” As Rochas e os Minerais no 
nosso dia a dia” 

7º ano/Comunidade 
educativa 

1ºPeríodo 

Palestra: “Uma viagem da Fauna 
Marinha da ilha à Escola”.  

Alunos de 3ºciclo/EBMF 2ºperíodo 

Ações de sensibilização no intervalo – 
Separação dos resíduos sólidos na 
escola. 

Alunos de 2º e 3º Ciclos Ao longo do ano letivo 

Recolha de resíduos sólidos nos 
espaços exteriores da escola – Pátios e 
jardins. 

Alunos de 2º e 3º Ciclos Ao longo do ano letivo 

Divulgação do Plano de atuação- 
Laboratórios Científicos 

Grupo 520, 230 e 510 Ao longo do ano letivo 

Preparação de atividades 
experimentais; Reuniões para 
apetrechar os laboratórios científicos 

Grupo 520, 230 e 510 Ao longo do ano letivo 

Reuniões Grupo 520 Ao longo do ano letivo 
Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 
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4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Palestra “Geodiversidade da RAM”    Educar para a Biogeodiversidade na RAM 

Exposição inserida na feira dos minerais:” 

As Rochas e os Minerais no nosso dia a 

dia” 

  Educar para a Biogeodiversidade na RAM 

 

Palestra: Uma viagem da Fauna Marinha 

da ilha à Escola.  

  Educar para a Biogeodiversidade na RAM 

 

Ações de sensibilização no intervalo – 

Separação dos resíduos sólidos na escola. 

  Projeto Eco Escolas – Projeto de Educação Ambiental e  

   Desenvolvimento Sustentável eco HBG 

Recolha de resíduos sólidos nos espaços 

exteriores da escola – Pátios e jardins. 

  Projeto Eco Escolas – Projeto de Educação Ambiental e  

  Desenvolvimento Sustentável eco HBG 

Divulgação do Plano de atuação – 

Laboratórios Científicos 

 Projeto laboratório (Dinamização das Ciências) 

 

Preparação de atividades experimentais; 

Reuniões para apetrechar os laboratórios 

científicos 

 Projeto laboratório (Dinamização das Ciências) 

 

 

 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Instituto de florestas e conservação da 

Natureza 
Oradores e material didático 

Observatório Oceanográfico da Madeira Orador e apoio didático 

Empresa Minerália Apoio didático e recursos geológicos 

UMa Oradores e apoio didático 

Unidade Operacional de Intervenção em 

Comportamentos Aditivos e 

Dependências 

Orador 

Secretaria Regional de educação: RBES Orador 

Professor João Batista Orador 

Encarregado de educação Orador 

Estação de Biologia Marinha do Funchal Dinamização de Palestras 
Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

• Delegada: Rita Jardim 
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• Ana Velosa 

• Ana Mata 

• Carla Ramos 

• Claret Almeida 

• Cristina Proença 

• Dora Santos 

• Isabel Chaves 

• Natália Silva 

• Sandra Jardim 

• Solanja Faria 
   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   

• Material audiovisual 
• Material de papelaria / materiais reutilizáveis 
• Equipamento fotográfico; expositores, mesas, pins 
• Roll ups 
• Diversificado em função da natureza de cada um dos eventos 
•  Exemplares de rochas e minerais 
• Modelos para suporte básico de vida. 

 
 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

X 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  2º e 3ºciclos 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

15 

Exposições:  

• “Vida Marinha” 

•  “Laurissilva da 
Madeira”  

• “Paisagens Geológicas 
da ilha da Madeira” 

• “As rochas e os 
minerais no nosso dia 
a dia” 
 

Palestras:   

• “Áreas protegidas 
Marinhas”  

• “Floresta Laurissilva 
Património Mundial 
Natural”  

• ” Formação geológica 
da ilha da Madeira” 

• “Uma viagem da fauna 
marinha da ilha à 
escola” 

• “Geodiversidade da 
RAM” 
 

   Atividade:  

• “ O MacGiver 
     era madeirense” 
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• “À procura de 
 microplásticos” 

• Jogo : “Espiral das 
alterações climáticas” 

•  Recolha de resíduos 
sólidos nos espaços 
exteriores da escola-
pátios e jardins  

• “Feira dos minerais” 
 

Ações de sensibilização: 

• Separação dos resíduos 
sólidos na escola. 

 

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  2º e 3º ciclos 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

2 

Exposições:  

• “Paisagens Geológicas 
da ilha da Madeira” 

• “As rochas e os 
minerais no nosso dia a 
dia” 

X 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 302 9ºano 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

5 

Palestras: 

• “Comportamentos 
aditivos e 
Dependências” 

• “Da tabela periódica à 
mesa” 

• “Alimentação e 
distúrbios alimentares” 

• “Suporte Básico de 
vida (parte teórica + 
parte prática)” 

• “O exercício físico na 

promoção da saúde” 

X 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

20 

Exposições:  

• “Vida Marinha”  

•  “Laurissilva da 

Madeira”  
• “Paisagens Geológicas 

da ilha da Madeira” 

• “As rochas e os 
minerais no nosso dia a 
dia” 

Palestras:   

• “Áreas protegidas 
Marinhas”  

• “Floresta Laurissilva –
Património Mundial 
Natural”  

• ”Formação geológica 
da ilha da Madeira” 

• “Comportamentos 
aditivos e 
Dependências” 
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• “Da tabela periódica à 
mesa” 

• “Alimentação e 
distúrbios 
alimentares”. 

• “O exercício físico na 
promoção da saúde” 

• Palestra/atividade 
prática: SBV 

• “Geodiversidade da 
RAM” 

• “Uma viagem da fauna 
marinha da ilha à 
escola” 
 
 

Atividades: 

• “O MacGiver era 
madeirense” 

•  “À procura 
de microplásticos”  

•   Jogo: “Espiral das 
alterações climáticas”  

• Recolha de resíduos 
sólidos nos espaços 
exteriores da escola-
pátios e jardins 

• Feira dos minerais 
 
Ação de sensibilização: 

• Separação dos resíduos 
sólidos na escola. 

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 Comunidade escolar 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

20 

Exposições:  

• “Vida Marinha” 

•  “Laurissilva da 
Madeira”  

• “Paisagens Geológicas 
da ilha da Madeira” 

• “As rochas e os 
minerais no nosso dia a 
dia” 
 

Palestras:   

• “Áreas protegidas 
Marinhas”  

• “Floresta Laurissilva – 
Património Mundial 
Natural”  

• “Formação geológica 
da ilha da Madeira” 

• “Comportamentos 
aditivos e 
dependências” 

• “Da tabela periódica à 
mesa.” 
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• “Alimentação e 
distúrbios 
alimentares”. 

• “O exercício físico na 
promoção da saúde” 

• Palestra/atividade 
prática: SBV 

• “Uma viagem da fauna 
marinha da ilha à escola 

• “Geodiversidade da 
RAM” 

  
Atividades:  

• “ O MacGiver era 
madeirense” 

•  “À procura 
de microplásticos”  

•  Jogo : “Espiral das 
alterações climáticas” 

• Recolha de resíduos 
sólidos nos espaços 
exteriores da escola-
pátios e jardins 

• Feira dos minerais 
 

Ação de sensibilização: 

• Separação dos resíduos 
sólidos na escola 

X 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

1 Feira dos minerais 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

1 
Palestra: “O exercício 
físico na promoção da 
saúde” 

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

16 

• “Vida Marinha” 

•  “Laurissilva da 
Madeira”  

• “Paisagens Geológicas 
da ilha da Madeira” 

• “Áreas protegidas 
Marinhas”  

• “Floresta Laurissilva 
Património Mundial 
Natural”  

• ”Formação geológica 
da ilha da Madeira” 

• “Uma viagem da fauna 
marinha da ilha à 
escola” 

• “Geodiversidade da 
RAM” 

• “ O MacGiver    era     
madeirense”. 

• “À procura de 
 microplásticos”.  

• Feira dos minerais 
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• “Comportamentos 
aditivos e 
dependências” 

• “Da tabela periódica à 
mesa.” 

• “Alimentação e 
distúrbios 
alimentares”. 

• “O exercício físico na 
promoção da saúde” 

•  Palestra/atividade 
prática: SBV 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 9 

• IFNC. 

• Observatório 
oceanográfico. 

• Engenheiro João 
Batista. 

•  UMa. 

• SRE- RBES. 

• Unidade Operacional 
de Intervenção em 
Comportamentos 
Aditivos e 
Dependências. 

• Empresa Minerália. 

• Estação de Biologia 
Marinha. 

• Encarregado de 
Educação 

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 
 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

21 

Exposições:  

• “Vida Marinha”  

•  “Laurissilva da 
Madeira”  

• “Paisagens Geológicas 
da ilha da Madeira” 

• “As rochas e os 
minerais no nosso dia a 
dia” 
 

Palestras:   

• “Áreas protegidas 
Marinhas”  

• “Floresta Laurissilva –
Património Mundial 
Natural”  

• ” Formação geológica 
da ilha da Madeira” 

• “Comportamentos 
aditivos e 
dependências” 

• “Da tabela periódica à 
mesa” 

• “Alimentação e 
distúrbios 
alimentares”. 

• “O exercício físico na 
promoção da saúde” 
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• Palestra/atividade 
prática :SBV 

• “Geodiversidade da 
RAM” 

• “Uma viagem da fauna 
marinha da ilha à 
escola” 

 

Atividade: 

• “O MacGiver era 
madeirense” 

•  “À procura 
de microplásticos”  

•   Jogo: “Espiral das 
alterações climáticas”  

• Recolha de resíduos 
sólidos nos espaços 
exteriores da escola-
pátios e jardins 

• Feira dos minerais 
 

Ação de sensibilização: 

• “Separação dos 
resíduos sólidos na 
escola” 

 

• Reuniões 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

7 

• Palestra: 
“Geodiversidade da 
RAM”  

• Exposição inserida na 
feira dos minerais:” As 
Rochas e os Minerais no 
nosso dia a dia” 

• Palestra: “Uma viagem 
da Fauna Marinha da 
ilha à Escola”.  

• Ações de sensibilização 
no intervalo – 
Separação dos resíduos 
sólidos na escola. 

• Recolha de resíduos 
sólidos nos espaços 
exteriores da escola – 
Pátios e jardins 

• Divulgação do Plano de 
atuação – Laboratórios 
Científicos 

• Preparação de 
atividades 
experimentais e 
reuniões para 
apetrechar os 
laboratórios científicos. 

X 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

22 16RCP+6CP 

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

75 
15x5 
(Placard/Difid/Facebook/ 
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istagram/página Escola.) 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

22 16RCP+6CP 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

8 

• Três (Planificação; 
Banco de imagens; 
banco de questões) 

• Três(artefactos para os 
seguintes eventos: 
palestras(1);exposições
(2); 
feira(1);atividades(1). 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

45 

• 15 ações divulgadas 
página da 
escola/facebook/ 
istagram 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

16 

• “Vida Marinha” 

•  “Laurissilva da 
Madeira”  

• “Paisagens Geológicas 
da ilha da Madeira” 

• “Áreas protegidas 
Marinhas”  

• “Floresta Laurissilva 
Património Mundial 
Natural”  

• ” Formação geológica 
da ilha da Madeira” 

• “Uma viagem da fauna 
marinha da ilha à 
escola” 

• “Geodiversidade da 
RAM” 

• “O MacGiver 
  era madeirense”. 

•  “À procura de 
microplásticos”.  

• “Feira dos minerais” 

• “Comportamentos 
aditivos e 
dependências” 

• “Da tabela periódica à 
mesa.” 

• “Alimentação e 
distúrbios alimentares” 

• “O exercício físico na 
promoção da saúde” 

•  Palestra/atividade 
prática: SBV 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Exposição: “Vida Marinha”  abril X   x x  x x x x x 

Exposição: “Laurissilva da Madeira” abril X   x x  x x x x x 

 Palestra: “Áreas protegidas Marinhas”  abril X   x x  x x x X x 

Palestra: “Floresta Laurissilva – Património Mundial Natural” abril X   x x  x x x X x 

Atividade: “O MacGiver era madeirense” maio x   x x  x x x x x 

Atividade: “À procura de microplásticos”   maio X   x x  x x x x x 

Jogo: “Espiral das alterações climáticas”  3ºperíodo X   x x  x x x x x 

Ações de sensibilização no intervalo-separação dos resíduos sólidos na escola 
Ao longo do ano 

letivo 
x   X X   X   X 

Recolha de resíduos sólidos nos espaços exteriores da escola-pátios e jardins. 
Ao longo do ano 

letivo 
x   X X   X   X 

Exposição: “Paisagens Geológicas da ilha da Madeira” novembro X x  x x  x x x x x 

 Feira dos minerais novembro x   x x x x x x x x 

Palestra:” Formação geológica da ilha da Madeira” 2ºperíodo X   x x  x x x X x 

 Palestra: “Comportamentos aditivos e Dependências” novembro   x x x  x x x X x 

 Palestra: “Da tabela periódica à mesa” janeiro   x x x  x x x X x 
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Palestra/atividade prática: “Suporte Básico de Vida” 2ºperíodo   x x x  x x x X x 

Palestra: “Alimentação e distúrbios alimentares” dezembro   x x x  x x x X x 

Palestra: “O exercício físico na promoção da saúde” 2ºperíodo   x x x x x x x X x 

Palestra: “Geodiversidade da RAM” 1ºperíodo x   x x  x x x x x 

Exposição Inserida na feira dos minerais: As rochas e os minerais no nosso dia a dia novembro x x  x x   x x x x 

Palestra: “Uma viagem da fauna marinha da ilha à escola” 2ºperíodo x   x x  x x x x x 

Divulgação do plano de atuação- Laboratórios científicos Ao longo do ano 
letivo 

   x x   x x x  

Preparação de atividades experimentais e reuniões para apetrechar os  
laboratórios científicos. 

Ao longo do ano 
letivo 

       x x x  

Reuniões Ao longo do ano 
letivo 

       x x x  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA

Educação Tecnológica – Grupo 530 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA

1. Sensibilizar a comunidade educativa para a importância da criação artística.
2. Divulgar os trabalhos dos alunos sobre a época natalícia. Dinamizar um espaço alusivo à época natalícia. Orientar

tecnologicamente e enquadrar os trabalhos expostos.
3. Orientar os trabalhos de ET elaborados ao longo do ano.
4. Estruturar e refletir sobre recursos de caráter científico-pedagógico (“Produtos”) para a disciplina
5. Elaborar os recursos e organizar as atividades no âmbito da participação na escola e relação com a comunidade
6. Partilhar informações e/ou tomar decisões no âmbito do grupo de recrutamento
7. Sensibilizar e promover os discentes para a solidariedade e desenvolvimento de competências para o exercício de uma

cidadania ativa e colaborativa.

3. AÇÕES  / EVENTOS 

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Instalação de Natal Comunidade escolar 13 de dezembro a 7 de janeiro 

Reuniões de coordenação pedagógica Comunidade escolar Ao longo do ano letivo 

Administração / Empreendedorismo Comunidade Educativa Terceiro Período 
Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Instalação de Natal  Atividades Culturais 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 

7. EQUIPA DE TRABALHO

• Ana Paula de Sousa Mendonça e Noite

• Armindo Albino de Vasconcelos Silva

• Carlos Daniel de Jesus Alves

• João Arlindo da Silva de Sousa

• Maria Ângela dos Santos Andrade

• Maria José Soares Henriques Barradas

• Maria Manuela Soares Henriques da Silva

• Maria Nélita Vieira Bernardo
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• Paula Maria de Fátima Ferreira Nunes 
   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   
• Materiais diversificados em função da natureza das atividades pedagógicas. 

• Materiais angariados pelos docentes e pelos discentes sem custos para a escola. 

• Recursos científico-pedagógicos: plano dos conteúdos de aprendizagens essenciais, adequações curriculares, documentos de 
apoio aos eventos (guião, roteiro, programa), apresentação PowerPoint, vídeo, folha Excel ou qualquer outro documento 
multimédia sobre uma temática da disciplina em qualquer ano, grelhas de avaliação das aprendizagens (de testes e de 
trabalhos). 

 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 920  7º (272); 8º (331 ); 9º (317) 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

2 
Instalação de Natal 
Projeto Administração / 
Empreendedorismo 

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 920 Alunos do 3ºciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

2 
Instalação de Natal 
Projeto Administração / 
Empreendedorismo 

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 920 Alunos do 3ºciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

1 Instalação de Natal 

 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

1 
 
Instalação de Natal 
 

 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 920 -Alunos do 3ºciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

2 
Instalação de Natal Projeto ------
Administração / 
Empreendedorismo 

 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

1- Instalação de Natal 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

-  

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

- 
 
 

Nº de Parceiros a envolver (60%) - 
 
 

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

1 
 
Instalação de Natal 
 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

2 

Atividades Culturais 
Projeto Administração / 
Empreendedorismo 
 

 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

9  

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

5 

-Divulgação em:  
placards;  
cartazes; 
 - Site da escola; 
- Facebook; 
- Revista “O Divulgador” 
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-Projeto Administração / 
Empreendedorismo 
 

 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

9  

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

5 

- Instalação de natal (1)  
- Produtos de cariz científico-
pedagógico 
- Planificação anual da disciplina  
- Grelha de avaliação 
- Projeto Administração / 
Empreendedorismo 

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

1 

Instalação de Natal 
Divulgação dE eventos: 
- Site da escola; 
- Facebook; 
- Revista “O Divulgador” 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

2 

 
Instalação de Natal – 
visualização pelos EE 
-Projeto Administração / 
Empreendedorismo 
 
 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, desde 
que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Instalação de Natal 
13 de dezembro a 
7 de janeiro 

x x x x x x  x x x x 

Reuniões de coordenação pedagógica 
Ao longo do ano 
letivo 

       x x x  

Administração / Empreendedorismo Terceiro Período x x  x x x x x x x x 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 
  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

TIC_HBG 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
 OE : Promover as TIC na Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia para docentes e discentes. 

OE1: Produzir guiões didáticos para cada aplicação utilizada em cada unidade programática.  
OE2: Elaborar os planos anuais. 
OE3: Construir o Plano C - plano de ensino à distância. 
OE4: Informar e promover a segurança na internet. 
OE5: Alertar para os perigos e excessos da utilização da Net. 
OE6: Divulgar perigos e avaliar as suas consequências na navegação da internet. 
OE7: Promover a programação em blocos de intrusões e explorar as capacidades na resolução de desafios 
OE8: Estimular a memória, a concentração e o raciocínio lógico. 
OE9: Promover a criatividade e a inovação. 
OE10: Partilhar conhecimentos e conceitos com a comunidade educativa 
OE11: Cooperar com grupos disciplinares e clubes da escola HBG. 
OE12. Participar em eventos nacionais e internacionais no âmbito da programação online. 

      OE13: Cooperar com projetos no âmbito digital. 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

1. (5) Criação de banco de guiões didáticos 
da disciplina de TIC. (OE1, OE2) 

Discentes 1º, 2º, e 3º Período 

2. (5) Reestruturação das planificações 
anuais e plano C. (OE2, OE3) 

Discentes 1º, 2º, e 3º Período 

3. (1) Divulgação de panfletos e cartazes 
informativos sobre a navegação saudável 
na Internet. (OE4, OE5 e OE6) 

Discentes e Docentes 1º, 2º, e 3º Período 

4. (1) Execução dos Desafios da Segura Net 
(OE4, OE5, OE6 e OE12) 

Discentes e Docentes e 

encarregados de educação 
1º, 2º, e 3º Período 

5. (2) Quinta edição do Concurso de Scratch 
Júnior e Sénior (OE7, OE8, OE9) 

Discentes 1º, 2º, e 3º Período 

6. (9) Sessões de trabalho (OE1 até OE13) Docentes 1º, 2º, e 3º Período 

7. (1) Evento “Uma Hora de Código.” (OE7, 
OE8, OE9 e OE12) 

Discentes 1º Período 

8. (1) Realização dos inquéritos aos alunos 
do Projeto Eco-escolas. (OE13) 

Discentes 1º e 2ºPeríodo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Realização dos inquéritos aos alunos do 
Projeto Eco-escolas. 

Projeto Eco-escolas 

Clube de fotografia 
Sessão fotográfica da Quarta edição do Concurso de Scratch 
Júnior e Sénior 

 

5. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 
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EDUCATICRAM 
Colaboração no evento “Uma Hora de código”, com a participação dos pais e 
alunos. 

Centro de Internet Segura 
Sensibilização de uma navegação segura no mundo digital. Desafios Segura 
Net. 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

 

6. EQUIPA DE TRABALHO   

 Licínio Silva 

 Sandra Mendonça 
 Martinho Correia 
 Tito Velosa 

 Abel Gonçalves 

 José António Figueiredo 

 Cisaltina Gois  

 Joana Fernandes 
   

 

7. RECURSOS MATERIAIS   

     Os recursos são suportados pelo grupo disciplinar e apoio da Empresa  Nós Madeira e outras entidades. 
 

 

8. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 
 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 

 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 3 Segura net +Hora do código +eco 

escolas 

 6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 2 Hora do código +eco escolas 

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 2 Desafios da Segura Net +eco 

escolas 

 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 3 Segura net +Hora do código +eco 

escolas 

 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 2 Desafios Segura net + eco 

escolas 

 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
1 Desafios Segura net 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
1 Desafios Segura net 

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
2 

EDUCATICRAM + Centro de 

Internet Segura – desafios 

Segura Net 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 2 
EDUCATICRAM + Centro de 

Internet Segura – desafios 

Segura Net 

 12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
1 Desafios Segura net 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 
1 Projeto Eco Escolas 
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(10%) 

 13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
12 3+9 reuniões 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
9  Página da escola. DIFID, redes 

sociais  

 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
9  

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

3 
3 produtos (guião de materiais, 

planos anuais e regulamento 

Scratch) do grupo 

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

6 2x3=6 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

2 Segura net +hora do código 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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9. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

1. Criação de banco de guiões didáticos da disciplina de TIC. (OE1) 
1º, 2º, e 3º 

Período 
        

X X 
 

2. Reestruturação das planificações anuais e plano C. (OE2 e OE3) 
1º, 2º, e 3º 

Período 
        

X X 
 

3. Divulgação de panfletos e cartazes informativos sobre a navegação saudável 

na Internet. (OE4 OE5 e OE6) 

1º, 2º, e 3º 

Período 
X X   

 
X X X 

X X X 

4. Execução dos Desafios da Segura Net (OE4, OE5, OE6 e OE12) 
1º, 2º, e 3º 

Período 
X X X  

X X X X 
X X X 

5. Quarta edição do Concurso de Scratch Júnior e Sénior (OE7, OE8, OE9) 
1º, 2º, e 3º 

Período 
  X    X  

X X X 

6. Sessões de trabalho (OE1 até OE13) 
1º, 2º, e 3º 

Período 
        

X X 
 

7. Evento “Uma Hora de Código.” (OE7, OE8, OE9 e OE12) 1º Período   X X   X  X X X 

8. Realização dos inquéritos aos alunos do Projeto Eco-escolas. (OE13) 1º e 2ºPeríodo X X X X X   X X X  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA

Educação Visual – Grupo 600 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA
1. Sensibilizar a comunidade educativa para a importância da criação artística.

2. Divulgar os trabalhos dos alunos sobre a época natalícia. Dinamizar um espaço alusivo à época natalícia. Orientar

esteticamente e enquadrar os trabalhos expostos.

3. Orientar os trabalhos de EV elaborados ao longo do ano.

4. Estruturar e refletir sobre recursos de caráter científico-pedagógico (“Produtos”) para a disciplina

5. Elaborar os recursos e organizar as atividades no âmbito da participação na escola e relação com a comunidade

6. Partilhar informações e/ou tomar decisões no âmbito do grupo de recrutamento

7. Sensibilizar e promover os discentes para a solidariedade e desenvolvimento de competências para o exercício de uma

cidadania ativa e colaborativa.

3. AÇÕES  / EVENTOS

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Exposições - Instalação de Natal Comunidade escolar 
9 de dezembro a 14 de janeiro e ao 

longo do ano letivo 

Reuniões de coordenação pedagógica Comunidade escolar Ao longo do ano letivo 
Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Exposições: Instalação de Natal Atividades Culturais 

Exposições: Instalação de Natal Clube de fotografia 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES

NOME GRUPO DE 
RECRUTAMENTO AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Impacto Gráfica Apoio em recursos materiais 
Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

7. EQUIPA DE TRABALHO
 Ricardo Gouveia (Delegado)

 Célia Freitas 

 Fátima Cunha e Silva

 Ivone Sousa
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 Luísa Gorgulho

 Maria Angelina Chada

 Maria João Ferreira

 Tânia Martins Souto

 Teresa Catarina Santos

8. RECURSOS MATERIAIS 
 Materiais diversificados em função da natureza das atividades pedagógicas.

 Materiais angariados pelos docentes e pelos discentes sem custos para a escola.

 Recursos científico-pedagógicos: plano dos conteúdos de aprendizagens essenciais, adequações curriculares, documentos de 

apoio aos eventos (guião, roteiro, programa), apresentação PowerPoint, vídeo, folha Excel ou qualquer outro documento

multimédia sobre uma temática da disciplina em qualquer ano, grelhas de avaliação das aprendizagens (de testes e de 

trabalhos).

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA
 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna)

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar.

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES

5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 850  7º (276); 8º (272 ); 9º (302) 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 1 Exposições 

6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 850 Alunos do 3ºciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 1 Exposições 

7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo

Nº de alunos a envolver (60%) 850 Alunos do 3ºciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 1 Exposições 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 1 Exposições 

9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 850 Alunos do 3ºciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 1 Exposições 

10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
1 Exposições 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
1 Campanha de recolha para a 

Instalação de Natal  

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
1 Exposições 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 1 Impacto Gráfica 

12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
9 Exposições  

Reuniões (8) 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

2 Atividades Culturais 

Clube de fotografia 

13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
8 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
10 

 Divulgação em:  

- Placares(2); 

- Cartazes (2);

 - Site da escola (2);
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- Facebook (2); 

-Instagram(2); 

 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
8  

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

5 

- Exposições (1) 

- Cartazes (1)  

- Produtos de cariz científico-

pedagógico no âmbito da ADD 

(3): 

 

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

4 

Instalação de Natal: Exposições 

Divulgação de 2 eventos cada: 

- Site oficial da escola; 

- Facebook; 

-Instagram; 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

2 

Exposições (1) 

Recolha para a Instalação de 

Natal (1) 

 

 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Exposições - Instalação de Natal 

9 de dezembro a 

14 de janeiro e ao 

longo do ano 

letivo 

x x x x x x x x   x 

Reuniões de coordenação pedagógica 
Ao longo do ano 

letivo 
       x x x  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA

Atividades do grupo de Educação Física 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA
1. Incutir hábitos de vida saudável;
2. Promover diversas modalidades desportivas;
3. Estruturar recursos pedagógicos para a disciplina de Educação Física e atividades;
4. Promover atividades recreativas de forma a aumentar as relações interpessoais e o clima organizacional;
5. Partilhar informações e/ou tomar decisões no âmbito do grupo de recrutamento.

3. AÇÕES  / EVENTOS

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Semana do Desporto Adaptado Alunos do 3º ciclo De 29 de novembro a 10 de dezembro 

… na HBG Alunos do 3º ciclo Ao longo do ano 

Semana da Saúde 
Alunos do 3º ciclo 
Comunidade Educativa 

3º período 

Reuniões (9) Docentes do grupo de EF 3º ciclo Ao longo do ano letivo 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Semana da Saúde Escola Saudável 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES

NOME GRUPO DE 
RECRUTAMENTO AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Lúcia Carvalho 260 Semana do Desporto Adaptado 

Carla Correia 500 Semana da Saúde 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

DAMA Material 

Madeira Climbig Center Recursos humanos 

7. EQUIPA DE TRABALHO
 Sónia Moreira (Responsável)

 Ângela Lopes, Cristina Silva, Carlos Pereira, Henrique Teixeira, Higino Gaspar, Nuno Rodrigues, Emanuel Resende,
Fernando Melim, Marco Tavares e Nelson Jardim

8. RECURSOS MATERIAIS 
 Inerentes às atividades
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9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 8  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 1  

 6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 850  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 2  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 850  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 3 

 

 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 3 

 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 850  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 3  

 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

1  

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

1  

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

2  

Nº de Parceiros a envolver (60%) 2  

 12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

12  

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

1  

 13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

9  

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

3  

 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

9  

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

11  

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

3  

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

2  

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Semana do Desporto Adaptado De 29 de novembro a 10 

de dezembro 
  x x x  x x x x x 

… na HBG Ao longo do ano   x x x  x x x x x 

Semana da Saúde   3º Período x x x x x x  x x x  

Reuniões  Ao longo do ano        x x x  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA

Grupo 700 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA
Objetivo geral:  promover o sucesso educativo dos alunos com medidas de suporte à aprendizagem e inclusão através de ações 

inclusivas. 

1. Envolver os alunos em comemorações tradicionais.

2. Facultar aos alunos diversas experiências culturais.

3. Alertar os alunos para hábitos de vida saudável.

4. Estruturar recursos Científico-Pedagógicos.

5. Uniformizar procedimentos no grupo disciplinar através da partilha de informações e/ou tomada de decisões.

6. Colaborar com a E.M.A.E.I. enquanto equipa alargada.

7. Sensibilizar para a inclusão.

8. Refletir e ajustar decisões por forma a melhorar o desempenho docente e o sucesso educativo.

9. Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos de aprendizagem, de autonomia e de 

adaptação ao contexto escolar.

3. AÇÕES / EVENTOS

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Natal 
Comunidade Educativa, Alunos e 

Encarregados de Educação 
1.º Período

Dia da Nutrição Comunidade Educativa e Alunos 2.º Período

Sensibilização Parental 

Comunidade Educativa, 

Encarregados de Educação e 

Alunos 

2.º Período

Reuniões (10) Docentes do grupo 700 Ao longo do Ano Letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Natal Atividades Culturais, Tradição e Sustentabilidade e Clube de Fotografia 

Dia da Nutrição Clube de Fotografia e Atividades Culturais 

Sensibilização Parental Clube de Fotografia 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES

NOME GRUPO DE 
RECRUTAMENTO AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 
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Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

7. EQUIPA DE TRABALHO
 Aquilina Santana

 Isabel Carvalho

 Liliana Badim

 Liana Berimbau

 Patrícia Almeida

 Elisabete Carvalho

 Maria João Martins 

 José Badim

 Paula Filipe

 Sónia Nunez

8. RECURSOS MATERIAIS 
 Materiais de desgaste

 Materiais reciclável

 PC / Internet

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA
 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna)

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar.

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES

X 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 148 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 2 Natal 

Dia da Nutrição 

X 6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 148 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 1 Natal 

X 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo

Nº de alunos a envolver (60%) 148 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 1 Dia da Nutrição 

X 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 3 

Natal  
Sensibilização Parental 

Dia da Nutrição 

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 148 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 3 
Natal  
Sensibilização Parental 

Dia da Nutrição 

X 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
1 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
1 Sensibilização Parental 

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
1 Sensibilização Parental 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 2 
Centro de inclusão social da 

madeira 

APCM 

X 12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
4 

Natal  

Dia da Nutrição 

Sensibilização Parental 

Reuniões (10) 
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Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

2 
Natal 

Sensibilização parental. 

 

X 13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
10 RCP 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
11 

 Natal:  
Site HBG;  

Site DIFID;  

Facebook HBG; 

Placards HBG. 

 

Sensibilização Parental: 
Site HBG;  

Site DIFID;  

Facebook HBG. 

 
Dia da Nutrição: 
Site HBG; 

Site DIFID;  

Facebook HBG; 

Placards HBG. 

 

 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
10 RCP 

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

6 

3 Cartazes: Natal, Dia da 

Nutrição e Sensibilização 

Parental  

3 científico - Pedagógicos (PAE, 

PHDA e Raciocínio) 

 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

9 

Natal: 
Site HBG;  

Site DIFID;  

Facebook HBG. 

 

Sensibilização Parental: 
Site HBG;  

Site DIFID;  

Facebook HBG. 

 

Dia da Nutrição:  
Site HBG;  

Site DIFID;  

Facebook HBG. 

 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

1 Sensibilização Parental. 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

0’acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 



5 

 

10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Natal      1.º Período  X X  X X   X X   

    Dia da Nutrição      2.º Período X  X X X    X   X X   

S Sensibilização Parental 2  2.º Período    X    X X X X X  X 

 Reuniões 
   Ao longo do Ano 

Letivo 
       X X X  

 

 



28 

 Outras Iniciativas (OI) 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Ler com Amor – Leituras em voz alta 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
    

11 - Promover atividades que estimulem a criatividade dos alunos e melhorem as competências da leitura; 

   2 - Melhorar a competência linguística em língua portuguesa dos alunos de outras línguas maternas; 

   3 - Desenvolver a criatividade linguística e valorizar a expressão literária; 

   4 - Participar nas atividades (algumas) promovidas pela biblioteca; 

   5 - Desenvolver competências interpessoais; 

   6- Utilizar outros espaços da escola vocacionados para a leitura recreativa e em voz alta; 

   7 - Leitura e fruição de textos literários; 

-  8- Sensibilização para a leitura de revistas e jornais juvenis; 

9 -Divulgar obras/ livros em Língua Portuguesa e em Língua Inglesa e motivar os alunos para a sua leitura; 

10 - Promover a leitura, assumindo-a como fator de desenvolvimento individual e social; 

   11- Usar recursos lúdico-pedagógicos destinados às obras de Educação Literária. 

 

 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

1.Reuniões de Coordenação (32) 

(Objetivos: (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

Professores colaborantes e 

coordenadora da Biblioteca 
Ao longo do ano 

2.Celebração da Literatura Juvenil (1) 

(Objetivos:2,3,4,5,7,9) 
Turmas 4,5,7 e 9 de 6.ºano Ao longo do ano 

3.Sessões de sensibilização para a leitura de textos 

não literários: revistas e jornais juvenis (1) 

(Objetivos:4,5,6,7,8,9) 

Turmas 4,5, 7 e 9 de 6º ano Ao longo do ano 

4.Hora do Conto em Língua Inglesa (1) 

(Objetivos:5,9,10) 
Turma 7 de 6.ºano Ao longo do ano 

5.Promoção de obras de Educação Literária:  

“Na pista do pormenor” (1) 

(Objetivos: 3,7,10,11) 

Turmas 4,5,7 ,9 de 6.ºano Ao longo do ano 

6.Encontros com a Língua Portuguesa (1) 

(Objetivos: 2,5,7,10,11)  
Turma de PLNM do 6.º ano, turma 8   Ao longo do ano 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 
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4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Celebração da Literatura Juvenil Biblioteca da Escola 

Sessões de sensibilização para a leitura de textos 

não literários: revistas e jornais juvenis (revista 

Visão Júnior) 

Biblioteca da Escola 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

 

Carla Isabel  Ferreira 

Docente de 

Inglês,2.ºciclo,

grupo 220 

Hora do Conto em Língua Inglesa: narração de pequenos 

contos em Língua Inglesa. 

Nélia Rodrigues Faria 

Docente de 

Francês, grupo 

330 

Promoção de obras de Educação Literária: “Na pista do 

pormenor” (Evento nº 5) e Sessões de sensibilização para a 

leitura de textos não literários (Evento nº 3). 

Maria José Gouveia Vieira 

Português de 

3.º Ciclo/grupo 

300 -Língua 
Não Materna 

Encontros com a Língua Portuguesa (Evento nº 6). 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Revista Visão Júnior 

Assinatura da Revista Visão Júnior pela Escola HBG. 

Acesso dos alunos e professores à mesma em suporte digital e em suporte 

papel . 

Leya Editores 

Acesso e utilização do recurso lúdico- pedagógico ” Na pista do pormenor ”in 

Aula Digital” - Leya Editores. 

Apoio: prémios (vencedores dos Jogos-“ Na pista do pormenor”). 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

   Marcela Fátima Vasconcelos e Castro Freitas 

 
   

 

8. RECURSOS MATERIAIS   

 Revista Visão Júnior em 2 suportes: papel e digital 
 Computadores 
 Livros da biblioteca 
 Livros de particulares 
 Textos literários selecionados 
 Plataforma Aula Digital-Jogo “Na pista do pormenor” 
 Tablets dos alunos 
 Obras de Educação Literária de 6:ºano 
 Cartazes 
 Arquivador de revistas(Ex: Visão júnior…) 

 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 
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X 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 88 4 turmas de 6.º ano ( 4, 5 , 7 e 9) 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 Sessões de sensibilização 

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 93 

.  4 turmas de  6.º ano(4,5,7 e 9) 

   1 turma de PLNM(Português Língua 

Não Materna), turma 8 de 6.º 

ano. 

 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
5 

2  

       -Celebração da Literatura Juvenil  

.Se -Sessões de sensibilização para a 

leitura de textos não literários: 

revistas e jornais juvenis 

-Hora do Conto 

-Promoção de obras de Educação 

Literária: “Na pista do pormenor” 

-Encontros com a Língua 

Portuguesa 

 

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
  

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 93 

  4 turmas de  6.º ano(4,5,7 e 9) 

  1 turma de PLNM- (Português Lín- 

  gua Não Materna), turma 8 de 6.º  

  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
5 

2    -Celebração da Literatura Juvenil  

-Sessões de sensibilização para a 

leitura de textos não literários: 

revistas e jornais juvenis 

-Hora do Conto 

-Promoção de obras de Educação 

Literária: “Na pista do pormenor”  

-Encontros com a Língua 

Portuguesa 

 

 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
  

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
  

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceios (40%) 
2 

 

 

-Sessões de sensibilização para a 

leitura de textos não literários: 

revistas e jornais juvenis. 

-Promoção de obras de Educação 

Literária: “Na pista do pormenor” 

  
 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 2 Revista Visão Júnior, Leya Editores 
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X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
37 

 

-Reuniões de Coordenação (32) 

-Celebração da Literatura Juvenil) 

- Sessões de sensibilização para a 

leitura de textos não literários: 

revistas e jornais juvenis; 

-Hora do Conto:  

-Promoção de obras de Educação 

Literária: “Na pista do pormenor”  

-Encontros com a Língua 

Portuguesa 
 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

2 

   

-Celebração da Literatura Juvenil  

-Sessões de sensibilização para a 

leitura de textos não literários: 

revistas e jornais juvenis.  

 

X 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
32 

 (20) Reuniões na totalidade com o 

coordenador da Iniciativa da 

biblioteca) ; (3) Reuniões para a 

Hora do Conto em Língua 

Inglesa(professora colaborante); 

  (3) Reuniões para as atividades 

associadas à promoção das obras 

de Educação Literária; (3)Reuniões 

para os Encontros com a Língua 

Portuguesa e (3) Reuniões com 

Parceiros(Leya 2+1Visão Júnior). 

 

 

 

 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
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-Celebração da Literatura Juvenil 

-Sessões de sensibilização para a 

leitura de textos não literários: 

revistas e jornais juvenis 

- Hora do Conto em Língua Inglesa 

-Promoção de obras de Educação 

Literária: “Na pista do pormenor 

-Encontros com a Língua 

Portuguesa 

-Site da escola 

-Cartazes 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
 32 Reuniões a realizar 

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

8 

- Cartazes(2); 

-Exposição de livros(2); 
-Recreação de um espaço literário 

na biblioteca para a celebração da 

Festa do Natal(1); 
-Preleções sobre as obras  de 

escritores centenários  Portugue-

ses(2); 

-Aquisição ou confeção  de um 

arquivador de Revistas.(1) 
 

X 
16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

5 
 

-Celebração da Literatura Juvenil: 

site da escola: site da escola 
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internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

-Sessões de sensibilização para a 

leitura de textos não literários: 

revistas e jornais juvenis : site da 

escola: site da escola 

- Hora do Conto em Língua Inglesa: 

site da escola 

-Promoção de obras de Educação 

Literária: “Na pista do pormenor”: 

site da escola 

-Encontros com a Língua 

Portuguesa: site da escola 

 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

3 

-Sessões de sensibilização para a 

leitura de textos não literários: 

revistas e jornais juvenis 

-Promoção de obras de Educação 

Literária -“Na pista do pormenor”  

-Entrega de prémios pela  Leya 

Editores aos participantes 

vencedores dos Jogos lúdico-

pedagógicos 

 

 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

     1.Reuniões de Coordenação 

(      Objetivos: (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 
     Ao longo do ano        X X X  

    2. Celebração da Literatura Juvenil 

        (Objetivos:2,3,4,5,7,9) 
     Ao longo do ano  X   X   X X X  

  3.Sessões de sensibilização para a leitura de textos não literários: revistas e jornais juvenis    

(Objetivos:5,9,10) 
     Ao longo do ano X X   X  X X X X X 

    4.Hora do Conto em Língua Inglesa 

        (Objetivos:5,9,10) 
     Ao longo do ano  X   X   X X   

    5. Promoção de obras de Educação Literária: “Na pista do pormenor” 

(      Objetivos: 3,7,10,11) 
     Ao longo do ano  X   X  X X X  X 

    6.Encontros com a Língua Portuguesa 

       (Objetivos: 2,5,7,10,11) 
     Ao longo do ano  X   X   X X   
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Laboratório de Matemática – MatLab (2 º e 3º Ciclos) 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

  

1.Desenvolver a predisposição para raciocinar matematicamente; 

2.Reconhecer situações problemáticas, procurar regularidades, fazer e testar conjeturas, formular generalizações  

e pensar de maneira lógica; 

3.Desenvolver o gosto e a confiança pessoal para realizar atividades que envolvam a matemática; 

4.Desenvolver a predisposição para procurar entender a estrutura de um problema e a aptidão para desenvolver 

processos de resolução; 

5.Desenvolver a aptidão para discutir um resultado e usar, consoante os casos, o cálculo mental, os algoritmos de  

papel e lápis ou os instrumentos tecnológicos; 

6.Promover o sucesso entre os alunos. 

 

 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Realização de atividades de apoio pedagógico 

(Obj. 1 - 6) 

Alunos 2º e 3º Ciclos  

Limite máximo: 12 alunos 
Ao longo do ano letivo 

Promoção e apoio a aulas diferenciadas 
(Obj. 1 e 6) 

Alunos 2º e 3º Ciclos  

Limite máximo: 12 alunos 
Ao longo do ano letivo 

Divulgação e realização de jogos matemáticos 

existentes na plataforma digital do Matlab    

(Obj. 1 - 6)    

Alunos 2º e 3º Ciclos  

Limite máximo : 8 alunos 
Ao longo do ano letivo 

Realização de atividades com recurso à 

internet e a software matemático  
(Obj. 1 - 6) 

Alunos 2º e 3º Ciclos  

Limite máximo : 8 alunos 
Ao longo do ano letivo 

 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 
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4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

---------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

                                     

 Conceição Arantes 

 Helena Teixeira 

 José Manuel Henriques 

 Maria José Freitas 

 Melissa Jardim 

 Nélia Rodrigues 

 Sónia Patrício  

 Odete Andrade                                                              
   

 

8. RECURSOS MATERIAIS   

 

 Material didático digital; 

 Software matemático; 

 Quadro, giz e apagador; 

 Manuais escolares; 

 Calculadoras. 

   

  
 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%)    

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

 6 - Promover a sensibilidade cultural, Nº de alunos a envolver (60%)   
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estética e artística Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
4 
 

Todas as ações 

 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 100 Alunos do 2º e 3º Ciclos   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
169 Número de dias previstos 

 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento dos EE na vida da Escola 

(1) 

Nº de ações /eventos a promover 

que registem a presença dos 

Encarregados de Educação (100%) 
  

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
  

 

11 - Intensificar o envolvimento de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
  

Nº de Parceiros a envolver (60%)   

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (1) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
  

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

  

 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
  

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
  

 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de 

trabalho colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
  

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

  

 

16 - Reforçar a imagem da escola 

na comunidade local, regional, 

nacional e internacional, como 

instituição de referência e de 

qualidade (1) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

  

Nº de ações / eventos a promover 

que sejam abertos à comunidade ou 

que envolvam agentes externos à 

Escola (10%) 

  

(1) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%),  enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

        Realização de atividades de apoio pedagógico      Ao longo do ano letivo    X X       

        Promoção e apoio a aulas diferenciadas      Ao longo do ano letivo    X X       

     Divulgação e realização de jogos matemáticos existentes na plataforma digital 

do MatLab 
     Ao longo do ano letivo    X X       

     Realização de atividades com recurso à internet e a software matemático      Ao longo do ano letivo       X X       
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

AgenteX na HBG 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
1.  Promover o desenvolvimento do raciocínio matemático através da resolução de problemas, não utilizando necessariamente 

as barreiras dos conteúdos. 
2.  Desenvolver o gosto pala Matemática. 
3. Contribuir para melhorar a relação dos alunos com a disciplina. 
4. Aceder a uma iniciativa lúdica de aprender Matemática. 
5. Desenvolver aptidão para a resolução de problemas matemáticos. 
6. Apoiar os alunos na resolução dos desafios do AgenteX (Campeonato Regional de Resolução de Problemas de Matemática). 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Divulgação do projeto da escola. Alunos dos 5º, 6º 7º e 8º anos Setembro e outubro de 2021 

Divulgação do AgenteX  (regional). Alunos dos 5º, 6º 7º e 8º anos Setembro e outubro de 2021 

Inscrições. Alunos dos 5º, 6º 7º e 8º anos Ao longo do ano letivo 

Criação e organização do dossier do projeto. Alunos dos 5º, 6º 7º e 8º anos Ao longo do ano letivo 

Criação e organização de um placar informativo. Alunos dos 5º, 6º 7º e 8º anos Ao longo do ano letivo 

Apoio à resolução dos problemas do AgenteX. Alunos dos 5º, 6º 7º e 8º anos Ao longo do ano letivo 

Atividades com os alunos no âmbito da resolução 
de problemas. 

Alunos dos 5º, 6º 7º e 8º anos Ao longo do ano letivo 

Acompanhamento dos alunos a Santana, para a 
final do Campeonato Regional. 

Alunos dos 5º, 6º 7º e 8º anos Junho de 2022 

Tratamento de toda a logística entre Encarregados 
de Educação e escola. 

Alunos dos 5º, 6º 7º e 8º anos Ao longo do ano letivo 

(2) Reuniões  Docentes do grupo 500 
Uma no início e outra no final do ano 

letivo 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Divulgação do AgenteX  (regional). AgenteX regional (Professores do projeto) 

Criação e organização de um placar informativo. AgenteX regional (Professores do projeto) 

Acompanhamento dos alunos a Santana, para a 
final do Campeonato Regional. 

AgenteX regional (Professores do projeto) 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

-------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 
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6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Lojas Smart Cartridge Funchal Cartazes para a divulgação do projeto na escola 

 
7. EQUIPA DE TRABALHO   

  Nélia Rodrigues 

   
8. RECURSOS MATERIAIS   

 Computador, internet, papel, quadro, giz, apagador, tesoura, cola, fita cola, capa organizadora, micas, cartolina e pioneses. 

 
9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%)    

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

X 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

9 Todas as ações exceto reuniões 

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 30 
Número de inscritos até à 25 de 
outubro de 2021 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

9 Todas as ações exceto reuniões 

 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

  

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

  

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

1 
Divulgação do projeto da 
escola. 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 1 Lojas Smart Cartridge Funchal 

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

11 Todas as ações 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

3 

Divulgação do AgenteX  
(regional).  
Criação e organização de um 
placar informativo. 
Acompanhamento dos 
alunos a Santana, para a final 
do Campeonato Regional. 

X 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

2 Reuniões 
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Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

7 

 Divulgações (desdobrável 
cartazes, menu página hbg, 
notícia facebook, notícia 
Instagram, notícia página hbg) 
 Placar 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

2 Reuniões 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

5 

Desdobrável 
Cartazes 
Dossier 
Menu página escola 
Notícia (facebook, instagram, 
página escola) 
Placar informativo 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

4 

Desdobrável 
Menu página escola 
Notícia facebook 
Notícia instagram 
Notícia página escola 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

1 
Acompanhamento dos 
alunos a Santana, para a final 
do Campeonato Regional. 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

     Divulgação do projeto da escola.    Setembro e outubro de 2021    X X  X X        X 

     Divulgação do AgenteX  (regional).    Setembro e outubro de 2021    X X   X   X 

     Inscrições.    Ao longo do ano letivo    X X   X    

     Criação e organização do dossier do projeto.    Ao longo do ano letivo    X X   X    

     Criação e organização de um placar informativo.    Ao longo do ano letivo    X X   X    

     Apoio à resolução dos problemas do AgenteX.    Ao longo do ano letivo    X X   X    

     Atividades com os alunos no âmbito da resolução de problemas.    Ao longo do ano letivo    X X   X    

     Acompanhamento dos alunos a Santana, para a final do Campeonato Regional.     Junho de 2022    X X   X   X 

     Tratamento de toda a logística entre Encarregados de Educação e escola.    Ao longo do ano letivo    X X   X    

     (2) Reuniões 
   Uma no início e outra no final 

do ano letivo 
       X X X  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Jogos Matemáticos. 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1. Aliar o raciocínio, estratégia e reflexão com desafio e competição de uma forma lúdica. 

2. Incentivar, desenvolver e estimular a cultura e o gosto pela Matemática. 

3. Estruturar recursos pedagógicos. 

4. Criar situações que, mediante a concentração e a ponderação, proporcionem decisões assertivas.    

5. Desenvolver competências interpessoais.      

6. Partilhar experiências entre professores e alunos. 

7. Planificar atividades. 

8. Informar a comunidade educativa das atividades desenvolvidas. 

9. Sensibilizar para a participação nas atividades. 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

(1) Construção de materiais / jogos (Obj. 3) Alunos do 3º Ciclo  outubro de 2021 

(1) Mini Campeonato da HBG «Jogos 

Matemáticos» (Obj. 1, 2, 4, 5 e 6) 
Alunos do 3º Ciclo  novembro, dezembro e janeiro 

(1) Campeonato Regional de Jogos Matemáticos 

(Obj. 1, 2, 4, 5 e 6) 
Alunos do 3º Ciclo fevereiro de 2022 

(1) Jogos da Matemática (Obj. 1, 2, 4, 5 e 6) Alunos do 3º Ciclo 17 de março de 2022 

(1) Realização de Jogos Matemáticos (Obj. 1, 2, 4, 5 

e 6) 
Alunos do 3º Ciclo Ao longo do ano letivo 

(1) Elaboração de notícias com descrição de todas 

as atividades desenvolvidas (Obj. 8) 
Comunidade educativa Ao longo do ano letivo 

(1) Boletim informativo (Obj. 9) Alunos do 3º Ciclo novembro de 2021 

(3) Sessões de trabalho (Obj. 3 e 7) Docentes do Grupo 500 Ao longo do ano letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Jogos da Matemática Grupo 500  

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Melissa Jardim 500 Construção de materiais / jogos 

Tânia Souto 600 
Decoração do placar com a divulgação dos Jogos 

Matemáticos 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Associação de Pais e de Encarregados de Educação Patrocínio dos prémios para os vencedores dos “Jogos da Matemática” 

Márcia Temtem / Henrique Flores Coordenar o Projeto 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 
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7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Maria Luísa Drumond – Coordenadora do Projeto 
   

8. RECURSOS MATERIAIS   

 Computador e impressora; 

 Cartolinas; 

 Fita-cola e cola, papel e tesoura; 

 Papel EVA; 

 Plástico autocolante; 

 Pioneses; 

 Estojos Ziper; 

 Bostik; 

 Mesas e cadeiras; 

 Material audiovisual. 

 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

x 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 60  Nº de alunos participantes 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 

 Material para os Jogos 

Matemáticos 

x 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 60 Nº de alunos participantes 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2 

 Mini Campeonato HBG 

 Campeonato Regional 

x 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 60 Nº de alunos participantes 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 

 Realização de Jogos 

Matemáticos 

x 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
4 

 Mini Campeonato HBG 

 Campeonato Regional 

 Jogos da Matemática 

 Realização de Jogos 

Matemáticos 

x 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 850 Alunos do 3º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
4 

 Mini Campeonato HBG 

 Campeonato Regional 

 Jogos da Matemática 

 Realização de Jogos 

Matemáticos 

 

x 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento dos EE na vida da Escola 

(1) 

Nº de ações /eventos a promover 

que registem a presença dos 

Encarregados de Educação (100%) 
1 

 Campeonato Regional 

 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
1 

 Campeonato Regional 

 

x 

11 - Intensificar o envolvimento de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
1 

 Mini Campeonato HBG 

 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 1 
 Mini Campeonato HBG 

 

x 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (1) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
10 7 ações + 3 reuniões 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

1 

 Jogos da Matemática 
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x 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
3 Ao longo do ano letivo 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
5 

 Placar da HBG 

 Site HBG 

 Facebook “Comunidade HBG” 

 Instangram  

 Boletim informativo 

x 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
3 Ao longo do ano letivo 

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

5 

Produtos resultantes das Ações 

(5) 

 Jogos matemáticos 

 Inquérito 

 Relatório/reflexão  

 Notícia 

 Boletim 

x 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (1) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

3 

 

 Site HBG 

 Facebook “Comunidade HBG” 

 Instangram 

Nº de ações / eventos a promover 

que sejam abertos à comunidade ou 

que envolvam agentes externos à 

Escola (10%) 

2 

 

 Campeonato Regional 

 Notícia 

 

(1) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Construção de materiais / jogos  outubro de 2021        X  X  

Mini Campeonato da HBG «Jogos Matemáticos»  
novembro, 

dezembro e janeiro 
X X  X X  X X    

Campeonato Regional de Jogos Matemáticos fevereiro de 2022  X  X X X  X X X X 

Jogos da Matemática  
17 de março de 

2022 
X   X X   X X X  

Realização de Jogos Matemáticos 
Ao longo do ano 

letivo 
X  X X X   X    

Elaboração de notícias com descrição de todas as atividades desenvolvidas 
Ao longo do ano 

letivo 
       X X X X 

Boletim informativo novembro de 2021        X X X  

Sessões de trabalho  
Ao longo do ano 

letivo 
       X X X  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

A Ciência em Ação (Departamento de Ciências em articulação com Geografia) 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
1. Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos a fim de compreender a realidade e abordar situações de problemas do 

quotidiano relacionados com a saúde e bem-estar - ODS 3 – Saúde de Qualidade; 
 

2. Desenvolver atividades colaborativas e cooperativas de aprendizagem entre alunos e diferentes organizações e associações em 
prol de desenvolvimento da Ciência e de projetos comuns no âmbito da Educação para a Cidadania Global e Desenvolvimento, 
- ODS 4 – Educação de qualidade e   ODS 17 – Parcerias e meio de implementação; 

 
3. Articular os conteúdos e aprendizagens essenciais de cada disciplina no incremento da cidadania ativa e global – ODS 4 – 

Educação de Qualidade; 
 

4. Garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento 
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, 
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da 
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável – ODS 4 – Educação de Qualidade; 
 

5. Consciencializar para a prática da política dos 5 R´s – repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, com vista à preservação do 
meio ambiente e do bem-estar da população - ODS 12 – Produção e Consumo sustentáveis. 

 

 
 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

 Visita de estudo à Escola de Condução “Segurança Máxima” – 
Sessão de Prevenção Rodoviária (1) 

Alunos do 9ºano/instrutor, docentes 
grupos 420, 510, 520 

1º/2º Período 

 Visita de estudo às Instalações da Via Expresso (1) 
Alunos do 9ºano/técnico, docentes 
grupos 420, 510, 520 

2º Período 

 Visita de estudo ao Museu Monte Palace Madeira 
Alunos do 8ºano/docentes grupos 
420, 510, 520 

2ºPeríodo 

 Visita de estudo: ETRSU – Estação de Triagem e Transferência de 
Resíduos Sólidos e Urbanos do Funchal (1) 

Alunos do 7º e 8º anos/técnico, 
docentes grupos 420, 510, 520 

2º/3ºPeríodo 

 Visita de estudo: Fábrica de Mel de Cana do Ribeiro Seco (1) 
Alunos dos 6º e 8ºanos/técnico, 
docentes grupos 230, 420, 510, 520 

2º/3ºPeríodo 

 Visita de estudo ao Museu de Fotografia da Madeira – Atelier 
Vicente’s (1) 

Alunos do 8º ano/técnico, docentes 
grupos 420, 510, 520 

2º/3ºPeríodo 

  

 Ação de informação / sensibilização: “Água Passaporte para a Vida” 
(1) 

Alunos do 2º e 3ºciclo/Técnicos da 
CMF, docentes grupos 230, 420, 
510, 520 

2º/3ºPeríodo 

 Ação de informação/sensibilização: “Consumo Consciente - Melhor 
Ambiente” (1) 

Alunos do 2ºciclo/Técnicos da CMF, 
docentes do grupo 230 

2º/3ºPeríodo 

 Ação de sensibilização: “O cidadão e os Resíduos Sólidos Urbanos” 
(1) 

Alunos dos 2º e 3ºciclo/Técnicos da 
CMF, docentes grupos 230, 420, 
510, 520 

2º/3ºPeríodo 

 Campanha de sensibilização: “Os Resíduos ganham outra vida” – 
vídeos, cartazes, spot publicitários (1) 

Alunos do 2º e 3ºciclo; Encarregados 
de Educação/Técnicos da ARM; 
Docentes dos grupos 230, 420, 510, 
520 

2º/3ºPeríodo 

 Celebração do Dia Nacional da Ciência – Exposições interativas LAB  
Alunos dos 2º e 3ºCiclos/Docentes 
grupos 230, 420, 510, 520 

18 de maio 

 Reuniões (via síncrona) (8) 
Delegados dos grupos 
intervenientes 

Ao longo do ano 
letivo 
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4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Ação de sensibilização: “O cidadão e os Resíduos Sólidos Urbanos” Eco HBG e Sustentabilidade; Clube Fotografia; Projeto ESPR. 

Ação: “Água Passaporte para a Vida” Eco HBG e Sustentabilidade; Clube Fotografia; Projeto ESPR 

Ação: “Consumo consciente-melhor ambiente” Eco HBG e Sustentabilidade; Clube Fotografia; Projeto ESPR. 

Campanha: Reciclagem de Resíduos - ARM  Eco HBG e Sustentabilidade; Clube Fotografia; Projeto ESPR. 

Celebração Dia Nacional da Ciência – Exposições Interativas Dia C Atividades Culturais e Clube Fotografia. 

Visitas de estudo: Escola de condução, ViaExp, ETRSU, Fábrica Mel, 
Museu Berardo; Atelier Vicente’s.   

Atividades Culturais e Clube Fotografia. Projeto ESPR. 

  

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

   
Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Águas e Resíduos da Madeira, ARM 
Campanha de sensibilização “Os Resíduos ganham outra vida” – spot 
pub, cartaz, vídeos 

Câmara Municipal do Funchal, CMF Ações de sensibilização/informação – materiais, vídeos, folhetos 

Concessionária de Estradas VIAEXPRESSO da Madeira, S.A. Visita e sensibilização Prevenção Rodoviária; recursos materiais 

Direção Regional da Cultura – Atelier Vicente’s Visita e apoio pedagógico-didático 

Escola de condução: Segurança Máxima 
Visita e sensibilização Segurança e Prevenção Rodoviária; recursos 
materiais 

Fábrica do Ribeiro Sêco – Mel de Cana Visita e apoio pedagógico-didático 

Fundação Berardo – Museu Monte Palace  Visita e apoio pedagógico-didático 
Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação  
ou evento. 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   
 Carlos Duarte Martins Gomes (Grupo 510, responsável) 

 Docentes do Grupo 230 (Ciências Naturais 2ºciclo) 

 Docentes do Grupo 420. (Geografia 3ºciclo) 

 Docentes do Grupo 510 (Físico-química 3ºciclo)  

 Docentes do Grupo 520 (Ciências Naturais 3ºciclo) 
   

8. RECURSOS MATERIAIS   
 Documentos: Plano, grelha, guião, ofício e divulgação; 

 Documentos de apoio à reflexão sobre as atividades, exposições, relatório, visitas de estudo; 

 Material informático e digital: computador, projetor, colunas de som, máquina fotográfica e software; 

 Material de divulgação: vídeos, cartazes e spot publicitários; 

 Apresentações elaboradas pelos professores e alunos intervenientes nas ações de sensibilização. 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

x 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  Alunos do 2º e 3ºciclo  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

11 
Ações de sensibilização, 
campanha, visitas e Dia C 

x 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 Alunos 2º e 3ºciclo  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4 
Visita Atelier e Museu de arte; 
Campanha, Dia C  

x 7 - Desenvolver hábitos de vida Nº de alunos a envolver (60%) 1374 Alunos do 2º e 3ºciclo  
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saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

11 Ação, Campanha, visitas e Dia C 

x 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores 
da inclusão (100%) 

11 
Todos os alunos têm acesso a 
estes eventos. 

x 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 Alunos do 2º e 3ºciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

11 
Cidadania: Ambiente, Saúde, 
Risco, Segurança, Voluntariado 

x 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

2 
Campanha Reciclagem de 
Resíduos ARM; Vinda de EE à 
Exposição Interativa Dia C 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

2 
Campanha Reciclagem de 
Resíduos ARM; Participação de 
EE na promoção do Dia C 

x 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

11 Entidades que dão apoio 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 7 
CMF, ARM, Atelier Vicente’s, 
Museu Berardo, Fábrica de Mel, 
ViaExpresso, Escola Condução 

x 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

20 
Todas as ações e eventos (12); 
Reuniões de trabalho/grupo (8). 

Nº de ações/eventos a promover 
em articulação com outras 
iniciativas (10%) 

11 

Articulação com Projetos 
EcoHBG Sustentabilidade, ESPR, 
Clube Fotografia e Atividades 
Culturais 

x 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a 
promover (70%) 

8 Equipas de trabalho 

Nº de divulgações internas de 
ações / eventos a promover (30%) 

8 

Divulgação de 2 ações x4: 
Site oficial da Escola (1) 
Site DIFID (1) 
Facebook HBG 
Placards da Escola (1) 
Instagram (1) 
Revista “Ponto e virgula” (1) 

x 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a 
promover (40%) 

8 
Equipas de trabalho e grupo 
disciplinar 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

14 

Guião para as visitas de estudo a 
efetuar (4) 
Conjunto de artefactos para os 
laboratórios científicos (6) 
Protocolos experimentais (4) 

x 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

6 

Divulgação de 2 eventos x3: 
Site da escola; divulgador, 
Facebook HBG Site Oficial da 
HBG; 
• Facebook “Escola HBG”; 
• Instagram 
• Meios de Comunicação Social; 
• Espaços eletrónicos de 
instituições/organizações de 
interesse público. 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

4 

Visitas (6), palestra (2), 
CMF, ARM, Atelier Vicente’s, 
Museu Berardo, Fábrica de Mel, 
ViaExpresso, Escola Condução 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

 Visita de estudo à Escola de Condução “Segurança Máxima” – Sessão de Prevenção 
Rodoviária (1) 

1º/2º Período x  x x x  x x x x x 

 Visita de estudo às Instalações da Via Expresso (1) 2º Período x  x x x  x x x x x 

 Visita de estudo ao Museu Monte Palace Madeira 2ºPeríodo x x x x x  x x x x x 

 Visita de estudo: ETRSU – Estação de Triagem e Transferência de Resíduos Sólidos e 
Urbanos do Funchal (1) 

2º/3ºPeríodo x  x x x  x x x x x 

 Visita de estudo: Fábrica de Mel de Cana do Ribeiro Seco (1) 2º/3ºPeríodo x  x x x  x x x x x 

 Visita de estudo ao Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s (1) 2º/3ºPeríodo x x x x x  x x x x x 

 Ação de informação / sensibilização: “Água Passaporte para a Vida”  2º/3ºPeríodo x  x x x  x x x  x 

 Ação de informação/sensibilização: “Consumo consciente - melhor ambiente”  2º/3ºPeríodo x  x x x  x x x  x 

 Ação de sensibilização: “O cidadão e os Resíduos Sólidos Urbanos” 2º/3ºPeríodo x  x x x  x x x  x 

 Campanha de sensibilização: “Os Resíduos ganham outra vida” 2º/3ºPeríodo x x x x x x x x x x x 

 Celebração do Dia Nacional da Ciência – Exposições interativas LAB - Dia C 18 de maio de 2022 x x x x x x x x x x x 

 Reuniões (8) Ao longo do ano letivo        x x x  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Projeto Laboratório – Dinamização das Ciências 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
Objetivo geral:  
Promover o sucesso educativo de todos os alunos, tendo em atenção os que possuem maior dificuldade nas aprendizagens 

essenciais.  
Objetivos específicos: 
Alunos: 

1. Estabelecer um conjunto de recomendações e normas de boas práticas a ter em conta nas aulas experimentais nos laboratórios 
científicos do Departamento de Ciências; 

2. Interagir com modelos por forma a reforçar as aprendizagens essenciais desenvolvidas nas aulas teóricas; 
3. Realizar atividades experimentais por forma a confirmar ou infirmar hipóteses; 
4. Promover a reflexão e o debate sobre a Ciência e acerca do seu contributo para a qualidade da vida das pessoas e do planeta; 
Professores:  
5. Participar na requisição, seleção e organização de material e equipamento de laboratório para posterior Inventariação; 
6. Estruturar recursos pedagógicos e didáticos por forma a potenciar saberes, habilidades e competências nos alunos; 
7. Promover o sucesso educativo dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem (ensino diferenciado); 
8. Apresentar e divulgar a Ciência como uma entidade aliciante e de interesse e com importante conexão com o dia a dia; 
9. Desenvolver o pensamento crítico e criativo bem como a participação ativa e a autonomia nos alunos, através do enfoque 

“Ciência, Tecnologia e Sociedade”. 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS 
CALENDARIZA

ÇÃO 

Divulgação do Plano de Atuação – Laboratórios Científicos: (1) 
Conjunto de medidas e ações que deverão ser aplicadas nos laboratórios científicos 
e espaços /Armazém e Gabinetes dos grupos de disciplina; 
Os alunos deverão ser sensibilizados aquando da entrada nos laboratórios sobre: 
Os procedimentos básicos para higienização das mãos; de etiqueta respiratória; de 
conduta social e de colocação de máscara cirúrgica/social. 
Regras e normas de segurança no trabalho laboratorial. 

Alunos do 2º e 3ºciclos/Docentes dos 
grupos 230, 510 e 520 

Ao longo do 
ano letivo 

Realização de atividades experimentais: Montagens/preparações (30) 
Preparação e conceção de atividades experimentais a realizar na sala de aula; 
Verificação da validade dos resultados das experiências efetuadas; Construção de 
estruturas e montagens necessárias à execução das experiências; Elaboração de 
protocolos para a realização das atividades experimentais. 

Docentes dos grupos 230, 510 e 520/ 
docentes do projeto laboratório 
(10 at. Exp. Por disciplina/ano) 

Ao longo do 
ano letivo 

Reuniões para apetrechamento dos laboratórios científicos (3): 
Requisição, seleção e organização do material; Conservação e Inventariação do 
equipamento; Registo de ocorrência dos bens móveis (material e equipamento 
elétrico) dos laboratórios do 3º e 4º pisos. 

Docentes dos grupos 230, 510 e 520/ 
docentes do projeto laboratório/ 
Empresas de material e equipamento 
de laboratório 

Ao longo do 
ano letivo 

Divulgação da Ciência: (1) 
Divulgação de curiosidades científicas e notícias; Estruturação de jogos didáticos, 
concursos, palavras cruzadas, sopa de letras, crucigramas, adivinhas e outros 
passatempos; Sessão de visionamento de vídeo/software e recursos da internet 
alusivos à Ciência. 

 
Criação de um grupo informal no WhatsApp intitulado “Laboratório - Alunos” 

Comunidade escolar e alunos do 2º e 
3ºciclos/docentes do projeto 
laboratório 
 
Alunos (as) interessados/ Docentes do 
projeto laboratório 

Ao longo do 
ano letivo 
 
Ao longo do 
ano letivo 

Reuniões de coordenação (6) – via síncrona/assíncrona Docentes do projeto laboratório 
Ao longo do 
ano letivo  

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 
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4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Sessões de apoio aos alunos da disciplina; Preparação de 
atividades experimentais; Reuniões para apetrechar os 
laboratórios científicos. 

Grupo 230 – CN; Grupo 510 – FQ; Grupo 520 - CN 

Divulgação do Plano de atuação – Laboratórios Científicos 
Projeto Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos  
(Plano contingência e Plano Estratégico de Atuação) 
Grupo 510 FQ / Grupo CN 230 e 520 

Ação: Técnicas de utilização dos meios de primeira 
intervenção: extintores e carretéis de calibre reduzido. 

Projeto ESPR/ Grupo FQ 510 

  

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S 
COLABORANTES 

 

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Ana Sofia Figueira – delegada de 
grupo/encarregado de instalações 

230 CN 

Reuniões para apetrechamento dos laboratórios científicos: 
(Requisição, seleção e organização do material; 
Conservação e Inventariação do equipamento; 
Elaboração do registo de ocorrência dos bens móveis dos laboratórios 
de Ciências 406 e 408 e gabinete 407 do 4º piso.) 

Carlos Gomes – delegado de grupo 510 FQ 

Reuniões para apetrechamento dos laboratórios científicos: 
(Requisição, seleção e organização do material; 
Conservação e Inventariação do equipamento; 
Elaboração do registo de ocorrência dos bens móveis dos laboratórios 
de Física (302 e 304) e de Química (306 e 308), arrecadação e 
gabinete 303 do 3º piso.) 

Florinda Gomes Granito -Encarregada de 
instalações 

510 FQ 

Rita Jardim – delegada/encarregada de 
instalações 
 
 

520 CN 

Reuniões para apetrechamento dos laboratórios científicos: 
(Requisição, seleção e organização do material; 
Conservação e Inventariação do equipamento; 
Elaboração do registo de ocorrência dos bens móveis dos laboratórios 
de Biologia 402 e de Geologia 404 e gabinete 403 do 4º piso.) 

Maria José Martins Spínola  300 P Correção de texto a nível das divulgações dos produtos. 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

DRE - Direção Regional de Educação Assessoria (Projeto de Dinamização das Ciências e aquisição de material) 

EDURAM Representação Equipamentos didáticos Apoio técnico (material e equipamento de laboratório) 

Hedigor - Equipamento de Laboratório Apoio técnico (material e equipamento de laboratório) 

IVBAM – Instituto do Vinho e Bordado Madeira Cedência de material de laboratório e reagentes químicos 

ARM - Águas e Resíduos da Madeira Cedência de material de laboratório e reagentes químicos 
 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   
 Natália Lucinda Sousa Silva – Grupo 520 CN (Responsável) 

 Alda Matos Rosário – Grupo 510 FQ 

 Ana Sofia Figueira – Grupo 230 CN (EI) 

 Filipa Alexandra Rodrigues Escórcio Melim – Grupo 510 

 Florinda Gomes Granito – Grupo 510 (EI) 

 Isabel Chaves - Grupo 520 CN 

 Lina Maria Gonçalves de Gouveia Fernandes - Grupo 510 

 Rita Jardim - Grupo 520 CN (EI) 

 
 

8.   RECURSOS MATERIAIS   
 Computador, câmara, impressora, colunas de som;  

 Internet, plataformas digitais Teams;  

 Placares dos pisos 3 e 4; 

 Material dos laboratórios científicos de Física e Química, 3ºpiso e de Ciências Naturais, 4ºpiso; 

 Folhas dos inventários e de registo de bens móveis dos laboratórios; 
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 Material auxiliar: folhas, cartolinas, colas, tesouras, etc.; 

 Material educativos e interativos; 
 Registo de frequência dos alunos. 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%)    

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

x 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

2 
Plano de atuação dos lab aos 
alunos do 2º e 3ºciclos da 
HBG. 

x 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 

1374 
(2ºciclo 
524+3º

ciclo 
850) 

Alunos do 2ºciclo + 3ºciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

2 Plano de atuação Lab. 

 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

  

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

  

x 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

3 

Reuniões para 
apetrechamento de 
laboratório com as empresas e 
relatório da DRE 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 4 DRE, EDURAM, ARM e IVBAM 

x 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

5 

Apoio aos alunos; atividades 
experimentais, 
apetrechamento do lab e 
divulgação da Ciência + 6 
reuniões Sessões de apoio aos 
alunos (165); 
 
Plano de atuação Lab (1) 
atividades experimentais (30); 
apetrechamento do lab (3);  
divulgação da Ciência (1)  
e reuniões (6) 
Atividades experimentais 2 por 
cada ano de escolaridade e 
por período = 30 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

4 

Preparação de atividades 
experimentais e apoio, 
atividades e plano de atuação 
laboratório. 

x 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

6 
2 por período para preparação 
e implementação do projeto 
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Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

4 
Site da HBG; site DIFID; 
Facebook HBG, Revista 
Divulgador e placares 

x 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de 
trabalho colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

6 
2 por período para preparação 
e implementação do projeto 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

6 

Protocolos experimentais para 
as aulas, em cada disciplina 
envolvida; inventários e 
registo de bens móveis dos 
laboratórios  
(conjunto de 
produtos/artefactos por 
grupo) 3 x2 = 6 
 
Vídeo - Propriedades 
macroscópicas da matéria: 
Compressibilidade 

x 

16 - Reforçar a imagem da escola 
na comunidade local, regional, 
nacional e internacional, como 
instituição de referência e de 
qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

1 

Assessoria da DRE-
relatório/Site da HBG; revista 
divulgador; Facebook HBG e 
outras publicações 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

1 
Assessoria da DRE/Divulgação 
da Ciência no Placard/ página 
eletrónica da escola 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

 Divulgação do Plano de Atuação – Laboratórios Científicos: (1) 
Conjunto de medidas e ações que deverão ser aplicadas nos laboratórios científicos e espaços 
/Armazém e Gabinetes dos grupos de disciplina 230, 510 e 520; Todos os alunos deverão ser 
sensibilizados aquando da entrada nos laboratórios sobre: Os procedimentos básicos para 
higienização das mãos; de etiqueta respiratória; de conduta social e de colocação de máscara 
cirúrgica/social. Regras e normas de segurança no trabalho laboratorial. 

Ano letivo    x x   x x x  

 Realização de atividades experimentais: (30) 
Preparação e conceção de atividades experimentais a realizar na sala de aula; Verificação da 
validade dos resultados das experiências efetuadas; Construção de estruturas e montagens 
necessárias à execução das experiências; Elaboração de protocolos para a realização das 
atividades experimentais. 

Ano letivo        x x x  

 Reuniões para apetrechamento dos laboratórios científicos (3): 
Requisição, seleção e organização do material; Conservação e Inventariação do equipamento; 
Elaboração do registo de ocorrência dos bens móveis dos laboratórios do 3º e 4º pisos. 

Ano letivo       x x x x  

 Divulgação da Ciência: (1) 
Divulgação de curiosidades científicas e notícias; Estruturação de jogos didáticos, concursos, 
palavras cruzadas, sopa de letras, crucigramas, adivinhas e outros passatempos; Sessão de 
visionamento de vídeo/software e recursos da internet alusivos à Ciência. Criação de grupo. 

Ano letivo    x x   x x x x 

 Reuniões de coordenação (6)  Ano letivo        x x x  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Atividade da Sala de Estudo (SE) 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
 1. Apoiar os alunos nos trabalhos escolares 
2.Monitorizar a participação/ frequência dos alunos 
 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Sessões de apoio aos alunos(177) Discentes da HBG Ao longo do ano letivo 

Reuniões (5) Zózima Pestana e Martinho Correia Ao longo do ano letivo 

Negociação com Editoras(2) Porto e Leya Outubro 

Relatórios (3) Professores da HBG Ao longo do ano letivo 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

 Martinho Correia 550 
Apoio informático na atualização do programa da SE e no 
levantamento dos dados estatísticos 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Porto Editora Apoio escolar através de manuais e livros de apoio 

Leya Editora Apoio escolar através de manuais e livros de apoio 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   
  Coordenadora: Zózima Pestana 

 Alexandra Freitas, Alice Gouveia, Ana José Vieira, Ângela Santos, Carla Ferreira, Catarina Oliveira, Cecília Vieira, Célia Figueira, 
Conceição Sousa, Goreti Loja, Helena Ramos, Lícia Mascarenhas, Lícia Pinto, Lina Fernandes, Luís Miguel Jesus, Luísa Mendes 
Gomes, Maria dos Anjos Mendonça, Maria José Matos, Natividade Ferreira, Sónia Santos. 
  

   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   
  Computadores, manuais escolares e livros de apoio 
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9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%)    

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

177 
Número de dias previstos em 
que a SE estará disponível para 
os alunos da HBG. 

 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 33 
 Número de alunos que 
frequentaram a SE até o final do 
mês de outubro. 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

177 
Número de dias previstos em 
que a SE estará disponível para 
os alunos da HBG. 

 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

  

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

  

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

2 

Negociação  entre a 
coordenadora da SE e a Porto 
Editora / Leya Editora para a 
atualização dos manuais 
escolares e a aquisição de livros 
de apoio às provas nacionais. 
 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 2 
Porto Editora; 
Leya Editora. 
 

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

7 

Negociação  entre a 
coordenadora da SE e a Porto 
Editora / Leya Editora para a 
atualização dos manuais 
escolares e a aquisição de livros 
de apoio às provas nacionais; 
Reuniões entre a coordenadora 
da Sala de Estudo e o professor 
Martinho para apoio 
informático. 
 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

  

 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

5 

Reuniões  entre a coordenadora 
da Sala de Estudo e o professor 
Martinho para apoio 
informático. 
 

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

4 

Sítio da HBG 
Relatórios da SE respeitantes ao 
1º, 2º e 3 períodos . 
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14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

5 

Reuniões  entre a coordenadora 
da Sala de Estudo e o professor 
Martinho para apoio 
informático. 
 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

3 

Relatórios da SE respeitantes ao 
1º, 2º e 3 períodos . 
 
 

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

  

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

    Apoio aos alunos nos trabalhos escolares 
    Ao longo do ano 

letivo  
          x x       

    Negociação  com a Porto Editora e Leya Editora          outubro       x x    

    Reuniões com o professor Martinho Correia 

    Sítio da Escola HBG 

 

    Ao longo do ano 

letivo (setembro, 

outubro, 

dezembro, março 

e junho) 

       x x x  

    Relatórios da SE (1º, 2º e 3º períodos) 

     Ao longo do ano 

letivo (dezembro, 

março e junho) 

        x x  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  
 

Coordenação da Biblioteca 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1. Sentir a biblioteca como um espaço propício à leitura recreativa. 
2. Fomentar e desenvolver o gosto pela leitura. 
3. Divulgar obras literárias e motivar os alunos para a sua leitura. 
4. Sensibilizar para a leitura de revistas e jornais juvenis. 
5. Promover a curiosidade valorizando o conhecimento e o sentido crítico. 

6. Consciencializar para a importância do conhecimento na promoção de uma cidadania ativa. 

7. Mobilizar conhecimentos entre as várias áreas do saber. 
8. Desenvolver capacidades de pesquisa autónoma e de construção de saberes.  
9. Apoiar os alunos na realização das suas tarefas. 
10. Colaborar em atividades promovidas por outros projetos da escola 

 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

1.           Reuniões de coordenação 
 (Objs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) 

Coordenadora e Técnicos da 

Biblioteca e dinamizadora do 

projeto Ler com Amor.  

Ao longo do ano letivo 

2.                 Jornal de Parede 
Mensagens breves sobre questões da 

atualidade (1) 
(Objs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

Alunos dos 2º e 3º ciclos 

Comunidade Educativa 
Ao longo do ano letivo 

3.    Celebração da Literatura Juvenil (1) 

(Objs:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10) 
Turmas 4,5,7 e 9 de 6.ºano Ao longo do ano letivo 

4. Sessões de sensibilização para a 
leitura de textos não literários: 
revistas e jornais juvenis (1) 

(Objs:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) 

Turmas 4,5,7 e 9 de 6.ºano Ao longo do ano letivo 

5.        Escritores centenários 
Celebrando o centenário dos nascimentos 

      de Matilde Rosa Araújo (1921 – 2021) 
e de José Saramago (1922 – 2022) 

(Objs:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) 

Alunos dos 2º e 3º ciclos 

Comunidade Educativa 
Ao longo do ano letivo 

6.       Celebrando efemérides 
• Dia Mundial da Língua Portuguesa 

• Prémio Camões 
(Objs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

Alunos dos 2º e 3º ciclos 

Comunidade Educativa 
Ao longo do ano letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 



3 

 

6. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Celebração da Literatura Juvenil Projeto Ler com Amor 

Sessões de sensibilização para a leitura 

de textos não literários: revistas e jornais 

juvenis (revista Visão Júnior) 

Projeto Ler com Amor 

 

7. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Marcela Fátima Vasconcelos e Castro 

Freitas 
200 

• Celebração da Literatura Juvenil. 

• Sessões de sensibilização para a leitura de 

textos não literários: revistas e jornais juvenis 

(revista Visão Júnior). 
Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

8. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Revista Visão Júnior 

Assinatura da Revista Visão Júnior pela Escola HBG. 

Acesso dos alunos e professores à mesma em suporte digital e 

em suporte papel. 
Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

 

9. EQUIPA DE TRABALHO   

 Maria Luísa da Luz Lira Caldeira 

 Técnicos da Biblioteca - Manuel André Marques  

                                                   - Cristina Branco (que se encontra de baixa médica) 

 Funcionário da Biblioteca – Ricardo Gama 
   

 

10. RECURSOS MATERIAIS   

 Livros diversos do espólio da Biblioteca e de particulares 

 Revistas 

 Jornais 

 Dossiês temáticos 

 Placar para jornal de parede 

 Papel de cenário 

 Imagens em fotocópia 

 Equipamentos tecnológicos 

 Equipamentos áudio 

 Internet 

 Textos diversos 

 Vitrina da Biblioteca 

 Outros materiais e equipamentos 
 

 

 

11. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
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(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

X 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 88  4 turmas de 6.º ano (4, 5, 7 e 9) 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 Sessões de sensibilização 

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 88 4 turmas de 6.º ano (4, 5, 7 e 9) 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2 

 

- Celebração da Literatura  

  Juvenil          
 

- Sensibilização para a leitura  

   de textos não literários:  

   - revistas e jornais juvenis  

 

 

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

X 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores 

da inclusão (100%) 
1 

- Sessão sobre literatura juvenil 

aberta a todos os alunos da 

Escola 

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1402 
Alunos dos 2º e 3º ciclos 

 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
6 

- Celebração da Literatura 

   Juvenil 

- Sessões de sensibilização para 

   a leitura de textos não  

   literários 

- Sensibilização para o   

   conhecimento da obra de  

   Matilde Rosa Araújo e de 

   José Saramago (literatura  

   juvenil) 

- Celebração do Dia Mundial da 

   Língua Portuguesa 

- Divulgação da escritora  

  galardoada com o Prémio 

  Camões/2021, Paulina  

  Chiziane, e da sua bibliografia 

- Divulgação de questões da 

  atualidade. 

 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação 

(100%) 

  

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
  

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
2 

 - Celebração da Literatura  

    Juvenil          

 - Sensibilização para a leitura  

   de textos não literários:  

   - revistas e jornais juvenis  

Nº de Parceiros a envolver (60%) 1 - Revista Visão Júnior 
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X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
37 

- Reuniões de coordenação 

(30) 

- Celebração da Literatura  

   Juvenil (1) 

- Sessões de sensibilização à  

   leitura de textos não 

   literários (1) 

- Celebração dos escritores  

   Matilde Rosa Araújo e José 

   Saramago (2) 

-  Celebração do Dia Mundial  

   da Língua Portuguesa (1) 

- Divulgação da escritora  

   Paulina Chiziane (1) 

- Divulgação de questões da 

  Atualidade (1) 

Nº de ações/eventos a promover 

em articulação com outras 

iniciativas (10%) 

2 
- Projeto Ler com Amor 

 

X 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a 

promover (70%) 
30 

- Reuniões com a equipa da  

  Biblioteca 

- Reuniões com o Projeto Ler 

   com Amor 

Nº de divulgações internas de 

ações / eventos a promover 

(30%) 

2 
-  Site da Escola 

- Vitrine da Biblioteca 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a 

promover (40%) 
30 

- Reuniões com a equipa da 

   Biblioteca 

- Reuniões com o Projeto Ler 

   com Amor 

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os 

da componente científica-pedagógica 

da ADD) (60%) 

9 

- Cartazes de divulgação dos 

  diversos eventos (5)  

- Recreação do espaço da 

  Biblioteca para a realização  

  dos eventos (2) 

- Preleções sobre as obras dos 

  “Escritores Centenários” (2) 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

6 
- Site da Escola HBG 

- Vitrine da Biblioteca 

Nº de ações / eventos a 

promover com o envolvimento 

(1) da comunidade e/ou de 

agentes externos à Escola (10%) 

2 

- Celebração da Literatura  

    Juvenil (1)    

 - Sensibilização para a leitura  

   de textos não literários:  

   - revistas e jornais juvenis (1) 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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12. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Reuniões de coordenação 
     Ao longo do ano letivo        X X X X 

Jornal de Parede - Mensagens breves sobre questões da atualidade  
    Ao longo do ano letivo X X  X X   X  X  

   Celebração da Literatura Juvenil Ao longo do ano letivo X X  X X  X X X X  

   Sessões de sensibilização para a leitura de textos não literários: revistas  
   jornais juvenis 

Ao longo do ano letivo X X  X X  X X X X  

Escritores centenários - Celebrando o centenário dos nascimentos de Matilde Rosa 
                                            Araújo (1921 – 2021) e de José Saramago (1922 – 2022) 

 
Ao longo do ano letivo  X   X  X X X X  

 Celebrando efemérides - Dia Mundial da Língua Portuguesa 
                                             - Prémio Camões/2021 

Ao longo do ano letivo  X   X  X X X X  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

PROJETO MINDFULNESS – ATENÇÃO PLENA 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1. Adquirir maior capacidade de atenção. 

2. Estar durante mais tempo concentrado e focado. 

3.Aumentar a capacidade de manter a calma. 

4. Consciencializar-se do seu corpo, pensamentos e emoções. 

5. Aumentar a capacidade de gestão emocional perante situações difíceis. 

6. Melhorar as relações interpessoais. 

7. Aumentar a autoconfiança, a amizade, a empatia e o controlo de impulsos reativos. 

8. Melhorar o desenvolvimento cognitivo e o sucesso escolar. 

9. Reduzir os sintomas de hiperatividade, de depressão, de stress, de ansiedade, de agressividade e de impulsividade. 

10. Aumentar o Bem-estar. 

11.Adquirir benefícios ao longo da vida, no presente e no futuro. 

  

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Planificação  das sessões de Mindfulness  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos de 5º, 6º e 7º anos inscritos  

 

no Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Período  Ornamentação de frascos reutilizados para as 

iguarias do Natal 2021. 

 Decoração das capas dos cadernos 

individuais Mindfulness, com material 

reutilizado. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º, 2º e 3º Períodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Ao longo do ano 

 

Técnicas de respiração. 

Exercícios de Meditação Mindfulness 

(adaptação de várias Meditações 

Mindfulness, com diversas intenções Ex: 

força, calma ,coragem, positividade, 

confiança,etc. 

Frases positivas a respeito de cada aluno. 

Jogos para desenvolver a alegria, a 

autoestima, o compromisso, o otimismo, a 

gratidão, o improviso, a imaginação e a 

criatividade.  

Movimentos Mindfulness em consciência 

plena. 

Visualização de pequenos filmes, seguida de 

diálogo/análise no sentido de desenvolver o 

espírito crítico e autocrítico dos alunos. 

Escuta e reprodução de diferentes 

músicas/canções. 

 Aprender brincando e  mnemónicas – jogos 

lúdico-didáticos. 

 Divulgação do Projeto Mindfulness 

 Reuniões do Projeto Mindfulness 
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Celebração do ‘Dia da Europa’  

 

 

  

 

                  3º Período (maio) 

Organização da ‘Semana da Geografia’ 
                 3º Período (junho) 

Cartaz Mindfulness 2021- 2022 

 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

     Celebração do ‘Dia da Europa ‘ 
Grupo 420 

        Organização da   ´Semana da Geografia` 

       Cartaz Mindfulness 2021-2022                                                Clube de Fotografia 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

      

   

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Gráfica Impacto  Impressão em papel do Cartaz Mindfulness 2021-22 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

   Fátima Barreiro  

   

8. RECURSOS MATERIAIS   

 Computador, Internet, colchão de Ioga ou toalha, canções e vídeo, cores, tesoura, cola e material reutilizado 

diversificado (ex: embalagens de cartão, frascos de vidro, restos de tecidos e de cordéis/fitas). 

 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

X 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 26   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2  

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 26  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
11  

X 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 26  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
13  

X 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
15  

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 26  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
14  
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10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
  

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
  

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
1  

Nº de Parceiros a envolver (60%) 1  

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
16  

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

3  

X 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
3  

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
13  

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
3  

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

7 
 

 

 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

9  

 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

1  

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

(  Planificação das sessões de Mindfulness.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1º, 2º e 3º 

Períodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   x    X X X  

 

Ornamentação de frascos reutilizados para as iguarias do Natal 2021. 

 

X X X X X   X X X X 

  Decoração das capas dos cadernos individuais de Mindfulness, com material 

reutilizado. 
X X X X X   X X X X 

    Técnicas de respiração.   X X X   X    

     Exercícios de Meditação Mindfulness.   X X X   X    

   Frases positivas a respeito de cada aluno.   X X X   X    

    Jogos para desenvolver a alegria, a autoestima, a criatividade, o compromisso, etc.  X X X x   X  X  

  Movimentos Mindfulness em consciência plena.  X X X x   x    

Visualização de pequenos filmes, seguida de diálogo/análise no sentido de 

desenvolver o espírito crítico e autocrítico dos alunos. 
 X X X x   x    

Escuta e reprodução de diferentes músicas/canções  X X X x   x    

Aprender brincando e  mnemónicas – jogos lúdico-didáticos.  X  X X   X    

Divulgação do Projeto Mindfulness  X X X X   X X X X 

Reuniões do Projeto Mindfulness        X X X  
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 Celebração do ‘Dia da Europa’  

       3º Período 

 X X X X   X X X X 

Organização da ‘Semana da Geografia’  X X X X   X X X X 

Cartaz Mindfulness 2021- 2022  X X X X  X X X X X 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Projeto Eco Escolas – Projeto de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1. Promover a preservação ambiental através da aquisição de novos conhecimentos e adoção de atitudes assertivas. 
2. Desenvolver uma consciência ecológica, sensibilizando a Comunidade Educativa para os problemas ambientais e a 

consequente necessidade de preservação da natureza. 
3. Incutir o sentido de responsabilidade e respeito pela natureza, disfrutando do que esta nos pode proporcionar. 
4. Aumentar o conhecimento da Comunidade Educativa sobre a recolha do lixo produzido na escola, i.e., passar da 
teoria à prática. 
5. Sensibilizar para novas formas de reutilização inovadoras e imaginativas. 
6. Sensibilizar a Comunidade Educativa para a importância da gestão sustentável de energia. 
7. Desenvolver o gosto pela atividade agrícola, tendo em conta os princípios da agricultura biológica. 
8. Constituir um modelo de sustentabilidade e de envolvimento da Comunidade Escolar. 
9. Promover uma abordagem centrada na inclusão e participação ativa dos alunos, contribuindo para o seu 
desenvolvimento pessoal, moral e social, bem como para a sua educação alimentar.  
10. Desenvolver um conjunto de ações e atividades de forma a envolver os diferentes elementos da Comunidade 
Escolar, com especial enfoque nos alunos. 
11. Sensibilizar para a adoção de comportamentos mais sustentáveis para melhorar a qualidade de vida na escola e 
na comunidade. 
 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Constituição de Brigadas/Equipas de 
monitorização  

Alunos outubro 

Elaboração do Eco código Alunos outubro/novembro 

Doação sementes e plantas 
Alunos e Encarregados de 

Educação 
out/nov/jan/fev 

Participação no evento “Clean Up the World” 
limpar o Funchal do mar à serra. 

Alunos 8 de outubro 

Criação de um novo espaço – Aprendendo no 
exterior (Continuação). 

Alunos outubro/novembro 

Decoração do “Estaminé” ecoHBG. Comunidade Educativa outubro/novembro 

Auditoria Ambiental (Início do ano) Alunos novembro 

Auditoria Ambiental 
Alunos do articulado, 

Professores e Funcionários 
novembro 

Reutilização e decoração de frascos para o 
doce de Abóbora. Confeção do Doce de 
abóbora. Decoração do Espaço de exposição. 
(3 ações) 

Comunidade Educativa novembro 

A HBG vai passear: Levada Nova – Atividade 
outdoor  

Professores e Funcionários 6 de novembro 

Festa de Natal – Searas que serão 
disponibilizadas à comunidade. 

Comunidade Educativa dezembro 



3 

 

Decoração dos vasos alusivos à época e 
decoração do espaço de exposição. (3 ações). 

Atividade de Reflorestação (2 ações) Comunidade Educativa 1º e  2º Período 

Workshop na bio horta – Plantação de searas Alunos dezembro 

Elaboração de um cartaz de sensibilização 
para a correta separação dos resíduos na 
escola 

Comunidade educativa Janeiro 

Içar da Bandeira Verde de 2019-2020/WDA (3 
ações) 

Comunidade Educativa março 

Criação de painéis outdoors para colocar no 
novo espaço – Apendendo no exterior. 

Alunos 2º Período 

Elaboração/Divulgação de gráficos com os 
dados da quantidade de resíduos sólidos 
recolhidos pela CMF na nossa escola. 

Comunidade Educativa 3º Período 

Ações de sensibilização no intervalo – 
Separação dos resíduos sólidos na escola. 

Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo 

Lanches saudáveis na bio horta Alunos voluntários Ao longo do ano letivo 

Criação de um novo espaço junto à tabela 
periódica onde os voluntários do projeto 
poderão estar a desenvolver o seu trabalho. 

Alunos Ao longo do ano letivo 

Construção/Recuperação de artigos diversos: 
vasos/”mobiliário”/Placas/Ventoinhas/Cartaz
es e outros materiais. 

Equipa ecoHBG e alunos 
voluntários 

Ao longo do ano letivo 

Manutenção da bio horta 
Professores/Encarregados de 

Educação/Funcionários/alunos 
Ao longo do ano letivo 

Atualização do Blog ecoHBG –
www.ecoHBG2.wordpress.com 

Comunidade Ao longo do ano letivo 

Divulgação e escoamento dos produtos da bio 
horta 

Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo 

Participação em concursos promovidos pelo 
Eco-Escolas - 4 concursos  

Alunos de 2º e 3º Ciclo Ao longo do ano letivo 

Recolha e separação de resíduos sólidos nos 
espaços exteriores da escola – Pátios e 
jardins. 

Alunos de 2º e 3º Ciclo Ao longo do ano letivo 

Projeto Eco-Cartão - CMF Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo 

Guião para a visita à bio-horta Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo 

Reuniões (4) Conselho Eco Escolas Ao longo do ano letivo 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Constituição de Brigadas/Equipas de 
monitorização.  
Divulgação e acompanhamento do programa 
Eco-Escolas - Controle ao longo do ano (2 
ações). 

Professores de Ciências e Matemática do 2º Ciclo – 230 e Professores 
de Geografia 3º Ciclo - 420 

Elaboração do Eco Código. 
Professores de Ciências e Matemática do 2º Ciclo – 230 e Professores 
de Geografia de 3º Ciclo - 420 

Participação no evento “Clean Up the World” 
limpar o Funchal do mar à serra. 

Escola Azul, Clube de Fotografia e Clube Viver a Vida 

Decoração de frascos para doce de abóbora e 
decoração do espaço de exposição. (2 ações) 

Clube de Fotografia e Atividades Culturais 

Decoração dos vasos para searas e decoração 
do espaço de exposição. (2 ações) 

Clube de Fotografia e Atividades Culturais 

Atividade de reflorestação Projeto IDiverSE, Clube de Fotografia e Clube Viver a Vida 

Dia do içar da Bandeira Verde. Clube de Fotografia, Escola Azul, Atividades Culturais e Grupo de 
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Música - 250 

Ações de sensibilização no intervalo – 
Separação dos resíduos sólidos na escola. 

Grupo 510; 520 e 420 

Recolha de resíduos sólidos nos espaços 
exteriores da escola – Pátios e jardins. 

Grupo 510; 520 e 420 

Cedência das ervas de chá da bio-horta para o 
Gabinete de Primeiros Socorros. 

Gabinete de primeiros socorros 

Construção/Adaptação/Decoração do espaço 
ecoHBG-IDiverSE (2 ações) 

Projeto IDiverSE e Atividades Culturais 

Auditoria Ambiental (Início do ano) Grupo 550 

Auditoria Alunos do articulado e agentes 
operacionais. 

Coordenação de TIC HBG 

Sensibilizações ambientais. Ciências em Ação (CN 2º e 3º Ciclo, FQ e GEO) 

Palestra “Pendre soin de L´encironement 
Commence Chez Nous”. Sensibilização para o 
tema/elaboração, colocação de placas, horta. 

 
Grupo 320 

Campanha e Recolha de tampinhas – 
Associação APDM 

Clube Viver a Vida 

Recolha de papel – Troca de papel por 
alimentos – Banco Alimentar da Madeira. 

Clube Viver a Vida 

Comemoração do Dia Nacional do Mar Escola Azul 

Instalação Pinheiro de Natal (c/material 
reutilizado) 

Atividades Culturais. 

Dia da Floresta Projeto Educar para a Biodiversidade 

Ação de sensibilização: “O cidadão e os 
Resíduos Sólidos Urbanos” 
Ação: “Água Passaporte para a Vida” 
Ação: “Consumo consciente-melhor 
ambiente” 
Campanha: Reciclagem de Resíduos – ARM 
(4) 

 
 
 
Ciência em Ação 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Claúdia Gouveia 500 
Elaboração de gráficos, nas aulas de matemática, com os 
dados dos resíduos sólidos recolhidos pela CMF nos últimos 
dois anos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Câmara Municipal do Funchal 
Participação no Conselho Eco Escolas. 
Projeto Eco-Cartão 
 

Parque Ecológico do Funchal Reflorestação e cedência de Troncos de madeira. 

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos 
Naturais e Alterações Climáticas – SRAAC. 

Cedência de Jogo sobre o Ambiente. 

Projeto Eco-Escolas Nacional Concursos. Apoio Técnico Pedagógico e cedência de materiais de divulgação. 

Full Experience – Empresa Outdoor 
Apoio em atividades relacionadas com a bio horta. Colaboração no dia do içar 
da Bandeira. 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

●Ana Lúcia Vasconcelos (Coordenadora)                          ● Isabel Morna                      ● Lícia Pinto                             ● Helena Baeta         
● Cecília Pontes                                                                      ● Ana Velosa                          ● Claret Almeida                     ● Sandra Jardim 
● Maria João Fabrício                                                            ● Orlanda Andrade               ● Regina Olim                       
● Fátima Barreiro                                                                   ● Beatriz Jorge                       ● Elda Garcês 
●Maria João Freitas                                                               ● Lina Fernandes                   ● Lígia Faria 
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8. RECURSOS MATERIAIS   
- Sementes; pneus; paletes; adubo natural; madeira; materiais recicláveis; tintas (amigas do ambiente); flores; plantas 
ornamentais; Comestíveis; entre outros. 

 Nota: todo o material necessário tem sido angariado sem qualquer custo para a escola, no que o classifica de projeto 
autossustentável. 

 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

x 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 
 Alunos sujeitos à auditoria 
Ambiental/Brigadas em todas as 
turmas/Alunos Voluntários. 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

37 Ações patentes no ponto 3. 

x 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 Alunos dos 2º e 3º Ciclos 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

14 

-Construção/Recuperação de 
artigos diversos –
vasos/”mobiliário”/Placas/Cartaz
es entre outros. 
-Cartazes de sensibilização sobre 
boas práticas ambientais. 
-Reutilização e decoração de 
frascos para o doce de Abóbora. 
-Reutilização e decoração de 
vasos para as searas de Natal. 
- Decoração do espaço para as 
searas. 
- Criação de um novo espaço – 
Aprendendo no exterior. 
- Criação de um novo espaço 
junto à tabela periódica. 
- Criação de painéis outdoors 
para colocar no novo espaço – 
Aprendendo no exterior. 
- Criação de um guião para a bio-
horta. 
- Concursos Eco-Escolas (4). 
 

x 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 
Alunos sujeitos à auditoria 
Ambiental/Brigadas em todas as 
turmas/Alunos Voluntários. 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

37 Enumerados no ponto 3. 

x 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

37 Ações patentes no ponto 3. 

x 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 
 Alunos sujeitos à auditoria 
Ambiental/Brigadas em todas as 
turmas/Alunos Voluntários. 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

37 Ações patentes no ponto 3. 

x 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

6 

- Elaboração do Eco-Código. 
- Doação de sementes e plantas. 
- Içar da Bandeira verde. 
- Clean up the World 
- Manutenção da bio-horta. 
- Atividade de reflorestação. 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

4 

- Elaboração do Eco-Código. 
- Doação de sementes e plantas. 
- Manutenção da bio-horta. 
- Atividade de reflorestação. 
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x 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

9 

Concursos (4); World Days of 
Action; Içar da Bandeira Verde; 
Ações de Sensibilização.: 
Reflorestação; Projeto Eco-
Cartão 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 13 

Eco Escolas Nacional; WDA 
(Internacional); Eco Escolas 
Regional; CMF; Parque Ecológico 
do Funchal; DN e FN; Full 
Experience; DROTA. ERASMUS; 
Escola Azul; TetraPACK; SRAAC. 

x 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

41 
Todos os enumerados no ponto 
3. (37) 
Reuniões (4) 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

29 

Enumerados no ponto 4. 
Escola Azul, Clube de Fotografia; 
Projeto IDiverSE; Grupos 230; 
240; 250; 420; 510; 520. Grupo 
de TIC; Atividades Culturais. CVV; 
Clube de Fotografia; Ciências em 
ação; Projeto Educar para a 
Biodiversidade. 

x 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

4 Reuniões de trabalho de equipa. 

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

 
60 

Todos os enumerados no ponto 
3 são divulgados no blog ecoHBG 
(divulgação nos vários grupos do 
facebook – Comunidade HBG; 
Coordenadores do eco-Escolas; 
Página WDA e Placar Eco-
Escolas). 
Alguns são divulgados no DN; 
Página da Escola, facebook 
oficial da Escola e RDP1. 

x 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

4 Reuniões de trabalho de equipa. 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

9 

Cartaz de sensibilização; 
Inquéritos sobre 
comportamento ambiental; 
Placas com o eco código para 
distribuir pelo jardim; Cartaz Eco 
Código 2021; Gráficos com os 
valores de produção de resíduos 
sólidos; 
Criação/desenvolvimento de 
dois espaços ao ar livre; 
Dinamização/decoração do novo 
espaço ecoHBG; 
Elaboração de um guião para a 
bio-horta. 

x 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

37 
Todos os enumerados no ponto 
3.  

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

10 

Auditoria Ambiental 
Ações de sensibilização no 
intervalo. 
Içar da Bandeira Verde 
Participação em Concursos (4) 
Eco-Cartão 
Reflorestação 
Percurso pedestre “Levada 
Nova” 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Constituição de Brigadas/Equipas de monitorização  outubro x x x x x   x x x x 

Elaboração do Eco código outubro/novembro x x x x x x x x x x x 

Doação sementes e plantas out/nov/jan/fev x  x x x x  x x x x 

Participação no evento “Clean Up the World” limpar o Funchal do mar à serra. 8 de outubro x x x x x x x x x x x 

Criação de um novo espaço – Aprendendo no exterior. outubro/novembro x x x x x   x x x x 

Decoração do “Estaminé” ecoHBG (Continuação). outubro/novembro x x x x x   x x x x 

Auditoria Ambiental (Início do ano) novembro x  x x x   x x x x 

Auditoria Ambiental (professores e funcionários) novembro x  x x x   x x x x 

Reutilização e decoração de frascos para o doce de Abóbora. Confeção do Doce 
de abóbora. Decoração do Espaço de exposição. (3 ações) 

novembro x x x x x   x x x x 

A HBG vai passear – Levada Nova – Atividade Outdoor 6 de novembro x x x x x   x x x x 

Festa de Natal – Searas que serão disponibilizadas à comunidade. 
Decoração dos vasos alusivos à época e decoração do espaço de exposição. (3 
ações). 

dezembro x x x x x   x x x x 

Atividade de Reflorestação (2 ações) novembro e 2º período x x x x x x x x x x x 

Workshop na bio horta – Plantação de searas dezembro x x x x x   x x x x 
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Elaboração de um cartaz de sensibilização para a correta separação dos resíduos 
na escola 

Janeiro x x x x x  x x x x x 

Içar da Bandeira Verde de 2020-2021/WDA (3 ações) março x x x x x x x x x x x 

Criação de painéis outdoors para colocar no novo espaço – Apendendo no 
exterior. 

2º Período x x x x x   x x x x 

Elaboração/Divulgação de gráficos com os dados da quantidade de resíduos 
sólidos recolhidos pela CMF na nossa escola. 

3º Período x x x x x  x x x x x 

Ações de sensibilização no intervalo – Separação dos resíduos sólidos na escola. Ao longo do ano letivo x x x x x  x x x x x 

Lanches saudáveis na bio horta Ao longo do ano letivo x x x x x  x x x x x 

Criação de um novo espaço junto à tabela periódica onde os voluntários do 
projeto poderão estar a desenvolver o seu trabalho. 

Ao longo do ano letivo x x x x x  x x x x x 

Construção/Recuperação de artigos diversos: 
vasos/”mobiliário”/Placas/Ventoinhas/Cartazes entre outros. 

Ao longo do ano letivo x  x x x   x x x x 

Manutenção da bio horta Ao longo do ano letivo x   x x x x x x x x 

Atualização do Blog ecoHBG –www.ecoHBG2.wordpress.com Ao longo do ano letivo x x x x x   x x x x 

Divulgação e escoamento dos produtos da bio horta Ao longo do ano letivo x x x x x   x x x x 

Participação em concursos  - 4 concursos  Ao longo do ano letivo x x x x x  x x x x x 

Recolha de resíduos sólidos nos espaços exteriores da escola – Pátios e jardins. Ao longo do ano letivo x x x x x   x x x x 

Projeto Eco-Cartão - CMF Ao longo do ano letivo x x x x x  x x x x x 

Guião para a visita à bio-horta Ao longo do ano letivo x x x x x   x x x x 

Reuniões (4) Ao longo do ano letivo x x x x x   x x x x 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Projeto IDiverSE – Islands Diversity for Science Education 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1. Proporcionar mudanças inovadoras no campo da educação escolar, onde educadores e estudantes são 

encorajados a adquirir uma nova perspetiva de aprendizagem. 

2. Atualizar as práticas de ensino atuais passando das configurações tradicionais para um modelo centrado no 

aluno. 

3. Promover componentes de aprendizagem interdisciplinar baseadas no Inquiry, mais especificamente, no 

inquiry colaborativo. 

4. Fomentar o uso de TIC e trabalho interdisciplinar entre os professores da mesma unidade escolar, 

proporcionando atividades de investigação colaborativa entre os alunos da escola. 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Sensibilização sobre a importância das 

abelhas (Continuação). 

Comunidade/alunos Durante o ano letivo 

Campanha de sensibilização sobre o uso de 

garrafas de plástico.  

Comunidade/Alunos Durante o ano letivo 

Divulgação/Promoção para adoção da garrafa 

única – SOUECO.  

Comunidade/alunos Durante o ano letivo 

Dinamização do Trilho da Ciência. Comunidade Educativa Durante o ano letivo 

Manutenção do Paraíso das Abelhas. Equipa e alunos Durante o ano letivo 

Construção/Adaptação/Decoração do espaço 

IDiverSE/ ecoHBG (2 ações) 

Comunidade Durante o ano letivo 

- Recuperação do Hotel de insetos e criação 

de bebedouros para insetos. 

Alunos Durante o ano letivo 

Reuniões (3) Professores e colaborantes do projeto Durante o ano letivo 
 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Dinamização do Trilho da Ciência. ecoHBG e Clube de Fotografia 

Construção/Adaptação/Decoração do espaço 

ecoHBG-IDiverSE. 
ecoHBG, Atividades Culturais e Clube de Fotografia 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Elda Garcês 240 

- Construção/Adaptação/Decoração do espaço 

ecoHBG/IDiverSE; 

- Recuperação do Hotel de insetos e criação de bebedouros 

para insetos. 

Carla Gonçalves 240 
- Recuperação do Hotel de insetos e criação de bebedouros 

para insetos. 
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6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Núcleo Interativo de Astronomia - NUCLIO Proporciona a formação necessária 

Escola Secundária Jaime Moniz Aplica e testa as atividades 

 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Ana Lúcia Jorge Vasconcelos (Coordenadora) 

 Orlanda Andrade 

 Maria Claret Abreu Luzirão Almeida 

 Ana Velosa 
   

 

8. RECURSOS MATERIAIS   

       Computadores; Telemóvel; Tablet; Flyers; Brochuras; Cartazes; Internet; pedra; areia; cimento; cascalho; terra; flores; 

Tintas, paletes, metal para varanda. 

 
 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

x 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 

- Sensibilização sobre a 

importância das abelhas 

(continuação). 

- Campanha de sensibilização 

sobre o uso de garrafas de 

plástico  

- Promoção/Divulgação da 

adoção da garrafa única – 

SOUECO. 

 - Dinamização do Trilho da 

ciência 

- Manutenção do Paraíso das 

Abelhas. 

Construção/Adaptação/Decoraç

ão do espaço IDiverSE/ ecoHBG 

(2 ações); 

- Recuperação do Hotel de 

insetos e criação de bebedouros 

para insetos. 

 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
8 Todos os enunciados no ponto 3. 

x 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 

- Sensibilização sobre a 

importância das abelhas 

(Continuação). 

Campanha de sensibilização 

sobre o uso de garrafas de 

plástico  

Promoção/Divulgação da adoção 

da garrafa única – SOUECO. 

 Dinamização do Trilho da 

ciência 

Manutenção do Paraíso das 

abelhas. 

Construção/Adaptação/Decoraç

ão do espaço IDiverSE/ ecoHBG 

(2 ações); 

- Recuperação do Hotel de 

insetos e criação de bebedouros 

para insetos. 

 

 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
8 Todos os enunciados no ponto 3. 



4 

 

x 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 

- Sensibilização sobre a 

importância das abelhas 

(continuação). 

Campanha de sensibilização 

sobre o uso de garrafas de 

plástico  

Promoção/Divulgação da adoção 

da garrafa única – SOUECO. 

 Dinamização do Trilho da 

ciência 

Manutenção do Paraíso das 

abelhas. 

Construção/Adaptação/Decoraç

ão do espaço IDiverSE/ ecoHBG 

(2 ações); 

- Recuperação do Hotel de 

insetos e criação de bebedouros 

para insetos. 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
8 Todos os enunciados no ponto 3. 

x 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
8 Todos os enunciados no ponto 3. 

x 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 

- sensibilização sobre a 

importância das abelhas 

(Continuação). 

Campanha de sensibilização 

sobre o uso de garrafas de 

plástico  

Promoção/Divulgação da adoção 

da garrafa única – SOUECO. 

 Dinamização do Trilho da 

ciência. 

Manutenção do Paraíso das 

abelhas. 

Construção/Adaptação/Decoraç

ão do espaço IDiverSE/ ecoHBG 

(2 ações); 

- Recuperação do Hotel de 

insetos e criação de bebedouros 

para insetos. 

 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
8 Todos os enunciados no ponto 3. 

x 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
3 

Promoção/Divulgação da adoção 

da garrafa única – SOUECO. 

Dinamização do Trilho da 

ciência. 

Manutenção do Paraíso das 

abelhas. 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
1 

Dinamização do Trilho da 

Ciência. 

x 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
8 Todos os enunciados no ponto 3. 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 2 Todos os enunciados no ponto 6. 

x 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
11 

Todos os enunciados no ponto 3. 

(+ 3 reuniões) 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

3 Enunciados no ponto 4. 

x 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
3 

Reuniões necessárias à 

dinamização do projeto. 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
24 

 Todos os enumerados no ponto 

3 são divulgados no DN, FN , 

página da escola, do NUCLIO e 
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do IDIverSE, blog ecoHBG. 

x 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
3 

Reuniões necessárias à 

dinamização do projeto. 

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

6 

Elaboração dos materiais 

necessários à dinâmica do trilho 

da ciência. (6 estações) 

Construção e decoração do 

espaço IDiverSE/ecoHBG. (2) 

Documento de divulgação para a 

comunidade – Trilho da Ciência. 

Manutenção do paraíso das 

abelhas. 

Documento de divulgação para 

adoção de garrafa única. 

x 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

8 

-  Sensibilização sobre a 

importância das abelhas 

(Continuação). 

Campanha de sensibilização 

sobre o uso de garrafas de 

plástico  

Promoção/Divulgação da adoção 

da garrafa única – SOUECO. 

Dinamização do Trilho da ciência 

Manutenção do Paraíso das 

abelhas. 

Construção/Adaptação/Decoraç

ão do espaço IDiverSE/ ecoHBG 

(2 ações); 

- Recuperação do Hotel de 

insetos e criação de bebedouros 

para insetos. 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

5 

Sensibilização sobre a 

importância das abelhas 

(Continuação). 

Campanha de sensibilização 

sobre o uso de garrafas de 

plástico  

Promoção/Divulgação da adoção 

da garrafa única – SOUECO. 

Dinamização do Trilho da ciência 

Manutenção do Paraíso das 

abelhas. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Sensibilização sobre a importância das abelhas (Continuação). Durante o ano letivo 
x x x x x  x x x x x 

Campanha de sensibilização sobre o uso de garrafas de plástico. Durante o ano letivo 
x x x x x x x x x x x 

Divulgação/Promoção para adoção da garrafa única – SOUECO.  Durante o ano letivo 
x x x x x x x x x x x 

Dinamização do Trilho da Ciência. Durante o ano letivo 
x x x x x x x x x x x 

Manutenção do Paraíso das Abelhas. Durante o ano letivo 
x x x x x x x x x x x 

Construção/Adaptação/Decoração do espaço IDiverSE/ ecoHBG (2 ações) Durante o ano letivo 
x x x x x  x x x x x 

 Recuperação do Hotel de insetos e criação de bebedouros para insetos. Durante o ano letivo 
x x x x x  x x x x x 

Reuniões (3) Durante o ano letivo 
x x x x x   x x x x 
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PLANO DE AÇÃO 
2020 -2021 

 
  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Escola Azul 
 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
1. Estimular os alunos para a ação e intervenção na temática dos oceanos. 

2. Compreender a influência que o Oceano tem em nós e a nossa influência no Oceano. 

3. Conhecer os princípios e conceitos fundamentais da literacia do Oceano 

4. Adquirir a capacidade de tomar decisões conscientes sobre as questões ligadas ao Oceano. 

5. Fomentar a proteção dos Oceanos para preservar a vida na Terra  

6. Envolver a comunidade local. 

7. Interagir com o setor do mar: profissionais, entidades públicas, empresas, etc. 

8. Comunicar as ações do projeto através de diferentes meios. 

9. Participar em diferentes atividades ligadas ao Oceano. 

 

3. AÇÕES / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Comemoração do Dia Nacional do Mar (1) Alunos 2º e 3º Ciclos 16 de novembro de 2020 

Desafio (1) Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo 

Dia da Escola Azul (1) Comunidade Educativa 19 de maio de 2022 

Sensibilização Dia Mundial de Consciencialização sobre 

Tsunamis(1) 
Comunidade Educativa 5 de novembro de 2021 

Reunião Nacional- Kick off Escola Azul 2021/2022 (1) 
Docentes e alunos envolvidos 

no projeto 
20 de Outubro de 2021 

European session- Maritime Forum- “A new approach 

for a sustainable Blue Economy” (1) 
Docentes envolvidos no projeto 18 de novembro de 2021 

Reunião Regional Escola Azul Docentes envolvidos no projeto 3 novembro de 2021 

Reuniões (1) Docentes envolvidos no projeto Ano longo do ano letivo 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

 Participação no evento “Clean up the World”, 

limpar o Funchal do mar à serra 
Eco- Escola; Clube Fotografia e Viver a Vida. 

Dia do içar da Bandeira Verde Eco-Escola 

Palestra “Geodiversidade da RAM” Educar para a Biodiversidade 

Laboratório vivo da RAM Educar para a Biodiversidade 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

   

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Direção Geral de Política do Mar- Escola Azul- 

Ministério do Mar 
Apoio científico- pedagógico 

Direção Regional do Mar Apoio científico- pedagógico 

EMSEA - European Marine Science Educators 

Association 
Apoio científico- pedagógico 
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Gabinete das Nações Unidas para a Redução do 

risco de Catástrofes 
Apoio científico- pedagógico 

Instituto das Floresta e Conservação da Natureza Apoio científico- pedagógico 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Carla Luísa Reis Vasconcelos Gonçalves (Coordenadora); 

 Ermelinda Timóteo 

 

   

 

8. RECURSOS MATERIAIS   
 Computador/Projetor/ Dispositivos multimédia 

 Salas/Auditório 

 Materiais diversificados em função da natureza das atividades pedagógicas. 

 Materiais angariados pelos docentes e pelos discentes sem custos para a escola. 
 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 60 Alguns alunos do 2º e 3º ciclos   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
4 

Comemoração do Dia Nacional 

do Mar 

Desafio  

Dia da Escola Azul 

Sensibilização Dia Mundial de 

Consciencialização sobre 

Tsunamis 

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 60 Alguns alunos do 2º e 3º ciclos 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
4 

Comemoração do Dia Nacional  

do Mar 

Desafio  

Dia da Escola Azul 

Sensibilização Dia Mundial de 

Consciencialização sobre 

Tsunamis 

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 30 Alguns alunos do 2º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 

Dia da Escola Azul (cordão 

humano) 

 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
3 

Comemoração do Dia Nacional 

do Mar 

Desafio  

Dia da Escola Azul 

 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 60  Alguns alunos do 2º e 3º ciclos 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
4 

Comemoração do Dia Nacional 

do Mar 

Desafio  

Dia da Escola Azul 

Sensibilização Dia Mundial de 

Consciencialização sobre 

Tsunamis 

 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
2 

Desafio  

Dia da Escola Azul  

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
- - 

 
11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
3 

Comemoração do Dia Nacional 

do Mar 
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entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Desafio  

Dia da Escola Azul 

Sensibilização Dia Mundial de 

Consciencialização sobre 

Tsunamis 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 5 

Direção Geral de Política do Mar- 

Escola Azul- Ministério do Mar; 

Direção Regional do Mar; EMSEA 

- European Marine Science 

Educators Association; Instituto 

das Floresta e Conservação da 

Natureza 

Gabinete das Nações Unidas 

para a Redução do risco de 

Catástrofes 

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
7 

(3) Reuniões 

(1) Comemoração do Dia 

Nacional do Mar 

(1) Desafio  

(1) Dia da Escola Azul 

(1) Sensibilização Dia Mundial de 

Consciencialização sobre 

Tsunamis 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

- - 

 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
1 Reunião 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
19 

Divulgação de 4 ações 

(Comemoração do Dia Nacional 

do Mar, Desafio e Dia da Escola 

Azul) 

-Site da escola (4); 

-Difid (4) 

-Facebook (4); 

-Instagram (4) 

-Placares (3) 

 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
1 Reunião 

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

2 

(1) Dia Nacional do Mar  

(1) Desafio 

 

 

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

3 

Divulgação de 3 ações 

(Comemoração do Dia Nacional 

do Mar, Desafio e Dia da Escola 

Azul) 

- Site da escola (2); 

- Facebook (2); 

- Instagram (2) 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

4 

Comemoração do Dia Nacional 

do Mar 

Desafio 

 Dia da Escola Azul 

Sensibilização Dia Mundial de 

Consciencialização sobre 

Tsunamis 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 
(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Comemoração do Dia Nacional do Mar 
16 de novembro de 

2020 
x x - x x - x x x x x 

Desafio  
Ano longo do ano 

letivo 
x x - x x x x x x x x 

Dia da Escola Azul 19 de maio 2021 x x x x x x x x x - x 

Sensibilização Dia Mundial de Consciencialização sobre Tsunamis 
5 de novembro 

2021 
x x - x x - x x x - x 

Reuniões  
Ano longo do ano 

letivo 
- - - - - - - x x - - 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Educar para a BioGeodiversidade na RAM 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1.  Estabelecer novos princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos nacionais vigentes, 

à luz dos conteúdos de C.N. e de B/G da R.A.M 

2. Reconhecer a importância da adequação curricular, por constituir uma referência incontornável na 

construção de uma abordagem mais significativa ao currículo nacional;  

3. Reconhecer a importância da avaliação dos novos conhecimentos, capacidades a adquirir e a 

desenvolver pelos alunos dos ensinos básico e secundário 

4. Sensibilizar e despertar o interesse de todos, (professores, alunos e sociedade em geral), para as 

questões científicas e ambientais particulares da R.A.M.;  

5. Reconhecer o grau de especificidade das características da região insular - (R.A.M.); 

6. Conhecer as características singulares no estudo da Biologia (fauna e flora) e Geologia da R.A.M., para 

que as mesmas sejam tidas em conta na aprendizagem de base de todos os alunos; 

7. Reconhecer a atualização da evolução permanente do conhecimento científico, anuindo às 

características específicas da R.A.M; 

8. Confrontar o comportamento humano perante o Mundo, bem como o impacto da Ciência e da 

Tecnologia no Ambiente (CTSA) e cultura em geral, enfatizando as especificidades inerentes à R.A.M.; 

9.  Envolver a comunidade local. 

10.  Divulgar as ações do projeto através de diferentes meios. 
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3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Divulgação do Projeto Docentes e Alunos do 2.º e 3.º Ciclos  1.º Período 

Acompanhamento dos Docentes envolvidos 

no Projeto Educar para a BioGeodiversidade 

na RAM 

Docentes e Alunos 2.º e 3.º Ciclos Ao longo do ano letivo 

Palestra “Espécies Marinhas do Arquipélago 

da Madeira” 

Palestrante: Gonçalo Gomes 

Alunos do 3º Ciclo 1.ºPeríodo 

Palestra “Geodiversidade da RAM”  

Palestrante: Prof. Dr. Domingos Rodrigues 
Docentes e Alunos do 3.º Ciclo 1.ºPeríodo 

Comemoração do Dia Nacional do Mar: Visita 

de Estudo ao Museu de História Natural do 

Funchal  

Alunos do 3º Ciclo 1.ºPeríodo 

Exposição inserida na feira dos minerais:” As 

Rochas e os Minerais no nosso dia a dia” 
Comunidade educativa 1.ºPeríodo 

Visita de estudo: “Lota do Funchal” Secretaria 

Regional do mar e pescas (Laboratório vivo da 

RAM). 

Alunos 3.º ciclo 2.º Período 

Palestra: Uma viagem da Fauna Marinha da 

ilha à Escola.  

Palestrante: Prof. Dr. Manuel Biscoito. 

Alunos 3º Ciclo  2.ºPeríodo 

Exposição de Comemoração do Dia Mundial 

da Floresta 
Comunidade educativa 2.º Período 

Saída de campo: “O nosso GeoPatrimónio” Alunos do 3.º ciclo 2.º e/ou 3.º Períodos 

Reuniões  
Grupos: 230, 420, 520, Docentes e 

outros Projetos envolvidos. 
Ao longo do ano letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 
 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Palestra “Geodiversidade da RAM”  

Palestrante: Prof. Dr. Domingos Rodrigues 
Atividades do grupo 520; Projeto Gea Terra Mãe; Escola Azul 

Comemoração do Dia Nacional do Mar Escola Azul 

Exposição inserida na feira dos minerais:” As 

Rochas e os Minerais no nosso dia a dia” 
 Atividades do grupo 520 

Visita de estudo: “Lota do Funchal” Secretaria 

Regional do mar e pescas (Laboratório vivo da 

RAM). 

Escola Azul 

Palestra: Uma viagem da Fauna Marinha da 

ilha à Escola.  

Palestrante: Prof. Dr. Manuel Biscoito. 

Atividades do grupo 520; Escola Azul 

Exposição de Comemoração do Dia Mundial 

da Floresta 
EcoHBG; Clube de Fotografia. 

Saída de campo: “O nosso Geopatrimónio” Projeto Gea Terra Mãe 

Dia da Floresta  Clube Fotografia/ Projeto Eco-Escolas 

Organização da semana da Geografia Grupo 420 
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Paisagens Geológicas, uma aventura e análise 

paisagística num recanto da Ilha da Madeira 
Atividades do grupo 420 

 

5. PARTICIPAÇÃO 
DE PROF.S 
COLABORANTES 

 

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Ana Mata 520 Exposição e Feira de Minerais /Projeto Educar para a BioGeodiversidade na RAM 

Ana Velosa 520 Exposição e Feira de Minerais /Projeto Educar para a BioGeodiversidade na RAM 

Carla Ramos 520 Exposição e Feira de Minerais /Projeto Educar para a BioGeodiversidade na RAM 

Claret Almeida 520 Exposição e Feira de Minerais /Projeto Educar para a BioGeodiversidade na RAM 

Isabel Chaves 520 Exposição e Feira de Minerais /Projeto Educar para a BioGeodiversidade na RAM 

Natália Silva 520 Exposição e Feira de Minerais /Projeto Educar para a BioGeodiversidade na RAM 

Rita Jardim 520 Exposição e Feira de Minerais /Projeto Educar para a BioGeodiversidade na RAM 

Solanja Faria 520 Exposição e Feira de Minerais /Projeto Educar para a BioGeodiversidade na RAM 

Sandra Proença 520 Exposição e Feira de Minerais /Projeto Educar para a BioGeodiversidade na RAM 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS   

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

DRE – Direção Regional de Educação 

Mentora do Projeto - Prof.ª Dalila Nunes -  
Apoio científico- pedagógico; Apoio de recursos humanos e materiais 

Prof. Dr. Manuel Biscoito. Estação de Biologia 

Marinha do Funchal 
Dinamização de Palestras 

Secretaria Regional do Mar e Pescas Apoio científico- pedagógico; Apoio de recursos humanos e materiais 

Prof. Dr. Domingos Rodrigues- UMa Dinamização de Palestras 

Museu de História Natural do Funchal  Apoio científico- pedagógico; 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

•   Sandra Jardim (Coordenadora) 
   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   

• Computador/Projetor/ Dispositivos multimédia 

 • Salas/Auditório 

 • Materiais diversificados em função da natureza das atividades pedagógicas.  

• Materiais angariados pelos docentes e pelos discentes sem custos para a escola. 

 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) 
OBJETIVOS OPERACIONAIS DO 

PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

X 

5 - Preservar o meio 

ambiente, fomentando 

a consciência ecológica 

e de sustentabilidade 

Nº de alunos a 

envolver (60%) 
1374    - Alunos do 2.º e 3.ºciclos 

Nº de ações/eventos 

a promover (40%) 
10 

 - Divulgação do Projeto;  

 -Acompanhamento dos docentes; 
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 - Palestras (3); 

 - Exposições (2);  

 - Visitas de estudo (3) 

X 

6 - Promover a 

sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a 

envolver (60%) 
1374  - Comunidade educativa 

Nº de ações/eventos 

a promover (40%) 
2  - Exposições 

 

7 - Desenvolver hábitos 

de vida saudável, 

fomentando a 

consciência e o domínio 

do corpo 

Nº de alunos a 

envolver (60%) 
------    ---------------------------------- 

Nº de ações/eventos 

a promover (40%) 
------     ---------------------------------- 

X 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos 

os alunos o acesso aos 

mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos 

promotores da 

inclusão (100%) 

10 

 -Divulgação do Projeto;   

- Acompanhamento dos docentes; 

 - Palestras (3); 

- Exposições (2);  

- Visitas de estudo (3) 

X 

9 - Promover o 

desenvolvimento de 

competências para o 

exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a 

envolver (60%) 
1374 Alunos do 2º e 3º ciclos 

Nº de ações/eventos 

a promover (40%) 
10 

 -Divulgação do Projeto;  

 - Acompanhamento dos docentes; - 

Palestras (3); 

- Exposições (2); 

- Visitas de estudo (3) 

 

10 - Reforçar a 

participação / 

envolvimento (1) dos EE 

na vida da Escola (2) 

Nº de ações /eventos 

a promover com o 

envolvimento dos 

Encarregados de 

Educação (100%) 

------    ---------------------------------- 

Nº de ações/eventos 

a promover com a 

participação ativa 

dos Encarregados de 

Educação (10%) 

------     ---------------------------------- 

X 

11 – 11 - Intensificar o 

envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou 

outras entidades da 

comunidade educativa nas 

iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos 

a promover que 

envolvam Parceiros 

(40%) 

7 

- Palestras (3); 

- Exposições (1); 

- Visitas de estudo (3) 

Nº de Parceiros a 

envolver (60%) 
5 

 - DRE – Direção Regional de Educação  

 - Mentora do Projeto - Prof.ª Dalila 

Nunes; 

  - Prof. Dr. Manuel Biscoito. Estação de 

Biologia Marinha do Funchal; 

 - Secretaria Regional do Mar e Pescas; 

 - Prof. Dr. Domingos Rodrigues- UMa; 

 - Museu de História Natural do Funchal. 
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X 
12 - Fomentar o espírito 

de pertença à Escola (2) 

Nº total de 

ações/eventos a 

promover (100%) 

16 

 - Divulgação do Projeto;  

 - Acompanhamento dos docentes; 

Palestras (3); 

 - Exposições (2);  

 - Visitas de estudo (3) 

 - Reuniões (6) 

Nº de ações/eventos 

a promover em 

articulação com 

outras iniciativas 

(10%) 

7 

  - Palestra “Geodiversidade da RAM”;  

 - Comemoração do Dia Nacional do Mar; 

 - Exposição:” As Rochas e os Minerais no 

nosso dia a dia”; 

 - Visita de estudo “Laboratório Vivo da 

RAM”. 

 - Palestra: Uma viagem da Fauna 

Marinha da ilha à Escola.  

 - Exposição de Comemoração do Dia 

Mundial da Floresta; 

 - Saída de campo: “O nosso 

Geopatrimónio”. 

X 

13 - Melhorar a 

comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões 

internas a promover 

(70%) 

 

6  

Nº de divulgações 

internas de ações / 

eventos a promover 

(30%) 

50 

  - Divulgação do Projeto;  

 - Palestras; 

 - Reuniões: 

- Site Oficial da HBG; 

- Facebook “Escola HBG”; 

- Instagram “Escola HBG”; 

- DIFID; 

- Placard da Escola 

X 

14 - Desenvolver uma 

cultura de partilha de 

boas práticas e de 

trabalho colaborativo 

Nº de reuniões 

internas a promover 

(40%) 

 

6  

Nº de “Produtos” 

resultantes das 

equipas de trabalho 

(incluindo os da 

componente 

científica-pedagógica 

da ADD) (60%) 

8 

 - Artefactos para exposição: 2;  

 - Palestras:3 

 - Visita de estudo: 3 

 
 

X 

16 - Reforçar a imagem 

da escola na 

comunidade local, 

regional, nacional e 

internacional, como 

Nº de divulgações 

voltadas para o 

exterior das ações / 

eventos a promover 

(100%) 

8x3(24) 

-Site Oficial da HBG; 

- Facebook “Escola HBG”; 

- Instagram “Escola HBG”; 
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instituição de referência 

e de qualidade (2) 

Nº de ações / 

eventos a promover 

com o envolvimento 

(1) da comunidade 

e/ou de agentes 

externos à Escola 

(10%) 

7 

 - Palestras (3); 

 - Exposições (1);  

 - Visitas de estudo (3) 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

Ação / Evento Calendarização 

 

 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  16 

Divulgação do Projeto 1.º Período X   X X   X X X X 

Acompanhamento dos Docentes envolvidos no Projeto Educar para a 

BioGeodiversidade na RAM 
Ao longo do ano letivo X    X   X x X 

 

Palestra “Espécies Marinhas do Arquipélago da Madeira” 

Palestrante: Gonçalo Gomes 
1.ºPeríodo X   X X  X X X X X 

Palestra “Geodiversidade da RAM”  

Palestrante: Prof. Dr. Domingos Rodrigues 
1.ºPeríodo X   X X  X X X X 

X 

Comemoração do Dia Nacional do Mar: Visita de Estudo ao Museu de 

História Natural do Funchal  
1.ºPeríodo 

X X  X X  X X X X x 

Exposição inserida na Feira dos minerais:” As Rochas e os Minerais no nosso 

dia a dia” 
1.ºPeríodo X X  X X   X X X 

X 

Visita de estudo: “Lota do Funchal” Secretaria Regional do Mar e Pescas 

(Laboratório vivo da RAM). 
2.º Período 

X X  X X  X X X X x 

Palestra: Uma Viagem da Fauna Marinha da ilha à Escola.  

Palestrante: Prof. Dr. Manuel Biscoito. 
2.ºPeríodo 

X   X X  x X X X X 

Exposição de Comemoração do Dia Mundial da Floresta 2.º Período X X  X X   X x X X 

Saída de campo: “O nosso GeoPatrimónio” 2.º e/ou 3.º Períodos X   X X  X X X X X 

Reuniões (6) Ao longo do ano letivo        X x x  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 
  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  
CONCURSO ESCOLAR "GEA - TERRA MAE" 
"Os Monumentos Naturais Classificados da Região Autónoma da Madeira na Valorização do Território". 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
1. Sensibilizar para a importância dos conhecimentos no domínio das geociências; 

2. Desenvolver ações teóricas e práticas em articulação com os conteúdos programáticos de todas as áreas do conhecimento; 

3. Conhecer os Monumentos Naturais classificados da Região Autónoma da Madeira; 

4. Compreender a relevância da classificação dos Monumentos Naturais na Valorização do Território; 

5. Reconhecer as potencialidades naturais, económicas e turísticas dos Monumentos Naturais classificados da Região 

Autónoma da Madeira; 

6. Enquadrar os Objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável nos trabalhos apresentados, em particular, 

o ODS 13 e o ODS 15; 

7. Desenvolver ideias e projetos práticos que promovam a valorização e a geoconservação, tendo por base a mitigação das 

alterações climáticas (onde vivem ou estudam). 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  
AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Divulgação do projeto (2) Alunos do 2º e 3º Ciclos 1º Período 
Palestra “Rede de Monumentos Naturais na RAM“ 
Dr. José Manuel Silva (2) 

Alunos do 2º e 3º Ciclos 1º Período 

Acompanhamento das equipas Alunos do 2º e 3º Ciclos Ao longo do Ano 
Inscrição das equipas no concurso Alunos do 2º e 3º Ciclos 2º Período 
Comemoração do Dia Nacional da Terra (1) Alunos do 2º e 3º Ciclos Mês de abril 
Reuniões (5) Professores / Entidades Ao longo do Ano 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  
AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

- Palestra “Rede de Monumentos Naturais na 
RAM”. 

Geografia (420); Educar para a Biogeodiversidade  na RAM 

- Comemoração do Dia Nacional da Terra; Geografia (420); Educar para a Biogeodiversidade  na RAM 
- Colaboração na publicação Coordenação TIC HBG 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  
NOME GRUPO DE 

RECRUTAMENTO AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Carla Gonçalves 240 Elaboração de uma Tela  
Maria João Silva 240 Elaboração de um cartaz  
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6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  
PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Comissão Nacional da UNESCO 

Apoio científico- pedagógico 

Apoio de recursos humanos e materiais 

Fórum Português de Geoparques Mundiais da 
UNESCO  
GeoDiversidade -  RAM 
Associação de Professores de Geografia 
IFCN – Instituto das Florestas e Conservação da 
Natureza 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   
•   Sandra Isabel de Castro Pereira (Professora Coordenadora) 

   

 

8. RECURSOS MATERIAIS   
• Computador/Projetor/ Dispositivos multimédia; 
• Materiais diversificados em função da natureza das atividades pedagógicas; 
• Materiais angariados pelos docentes e pelos discentes sem custos para a escola; 
• Salas/Auditório.	

 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 
• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 

 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

X 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  Alunos do 2º e 3º ciclos 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 3 

Divulgação do Projeto; Palestra; 

Comemoração do Dia Nacional 

da Terra 

X 6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 Alunos do 2º e 3º ciclos 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 1 Divulgação do projeto 

X 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 50 Alguns alunos do 2º e 3º Ciclos 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 1 Palestra 

X 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 5 

Divulgação do Projeto; Palestra; 

Acompanhamento das Equipas; 

Inscrição das Equipas; 

Comemoração do Dia Nacional 

da Terra 

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 Alunos do 2º e 3º ciclos 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 1 Divulgação do Projeto 

X 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

1 Palestra 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

1 Palestra 

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

2 Palestra; Comemoração do Dia 

Nacional da Terra 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 5 Todos os Parceiros citados no 

Quadro 6 
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X 12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

6 

- Divulgação do Projeto; 

- Palestra; 

- Acompanhamento das Equipas; 

- Inscrição das Equipas; 

- Comemoração do Dia Nacional 

da Terra; 

- Reuniões. 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

3 
- Palestra; 

- Comemoração do Dia da Terra; 

- Reuniões 

X 13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

5 Colegas (grupo 240; 420; 510) 

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

5 

Divulgação do Projeto; Palestra; 

Reuniões: 

-  Site Oficial da HBG; 

- Facebook “Escola HBG”; 

-  Instangram “Escola HBG”; 

-  DIFID;  

- Placard da Escola 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

3 Colegas (grupo 240; 420; 510) 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

5 

- Palestra; 

- Acompanhamento das Equipas; 

- Inscrição das Equipas; 

- Comemoração do Dia Nacional 

da Terra; 

- Reuniões. 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

4 
-  Site Oficial da HBG; 

- Facebook “Escola HBG”; 

-  Instangram “Escola HBG”; 

-  DIFID;  

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

2 
- Divulgação do Projeto; 

- Palestra; 

- Comemoração do Nacional da 

Terra 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Divulgação do Projeto 1º Período X X  X X   X X X X 

Palestra “Rede de Monumentos Naturais na RAM“ - Dr. José Manuel Silva 1º Período X  X X  X X X X X X 

Acompanhamento das equipas Ao longo do Ano    X    X  X  

Inscrição das equipas no concurso 2º Período    X    X  X  

Comemoração do Dia Nacional da Terra Mês de Abril X   X   X X  X X 

Reuniões Ao longo do Ano        X X X  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Prestação de Primeiros Socorros em contexto escolar 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1.Contribuir para a promoção e proteção da saúde e do bem-estar físico, emocional e social. 

2.Socorrer, informar, aconselhar e encaminhar, quando necessário, para outros serviços de saúde. 

3.Prevenir, alertar ou socorrer, num esforço de preservar a vida e minorar o sofrimento. 

4.Promover a regulação da força emocional de alguns alunos, aumentando a motivação e o equilíbrio emocional. 

 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Atendimento à comunidade educativa Comunidade educativa Ao longo do ano letivo 

Informar os EE do estado de saúde dos 

alunos, sempre que necessário 
Discentes Ao longo do ano letivo 

Reuniões do GPS (3) 
Docentes que desempenham 

funções no GPS 
Ao longo do ano letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Receção de plantas de chá da bio-horta para o GPS 

(o chá é servido no bar dos alunos) 
ecoHBG 

  

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Licínio da Silva 550 
Criação do programa informático para o (GPS) e apoio no 

levantamento dos dados estatísticos. 

   

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

  

  

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento 
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7. EQUIPA DE TRABALHO   

     Coordenadora – Dora Santos 

 Ana Paula Mata 

 Carla Ramos 

 Sandra Jardim 

 Solanja Faria 

 Ana Henriqueta 

 Elda Nóbrega  

 Carlos Silva 

 Ana Secília 

 Lina Gonçalves 

 Carlos Pereira 

 Henrique Teixeira 

 Higino Gaspar 

 José João Costa 

 Luís Pedro Cunha 

 Lúcia Carvalho 

 Sónia Moreira 

 Luciano Garcia 

 Marco Tavares 

 Nelson Jardim 

 Telmo Costa 

 

   

 

8. RECURSOS MATERIAIS   

  Recursos materiais para 1ºs Socorros 
 Gelo 
  Plantas de chá da bio-Horta 
 Computador 

 
 

 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%)    

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
  

 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

(X) 10 - Reforçar a participação / Nº de ações /eventos a promover 1 Informar os EE do estado de 
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envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
saúde dos alunos, sempre 

que necessário (1) 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
  

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
  

Nº de Parceiros a envolver (60%)   

(X) 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
5 

Reuniões (3) 

Atendimento à comunidade 

educativa (1) 

Informar os EE do estado de 

saúde dos alunos, sempre 

que necessário (1) 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

1 EcoHBG 

(X) 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
3 Reuniões (3) 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
  

(X) 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
3 Reuniões (3) 

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

  

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

  

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

  

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Atendimento à comunidade educativa Ao longo do ano letivo        X    

   Informar os EE do estado de saúde dos alunos, sempre que necessário. Ao longo do ano letivo      X  X    

Reuniões Ao longo do ano letivo        X X X  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

ESCOLA SAUDÁVEL 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
1. Incutir hábitos de vida saudável; 
2. Assegurar a compreensão da importância da atividade física como fator de saúde; 
3. Autonomizar progressivamente o aluno no processo de avaliação e interpretação da aptidão física; 
4. Fomentar a atividade física habitual e a participação desportiva melhorando a aptidão física;  
5. Formar consumidores de atividade física para toda a vida;  
6. Contribuir para o conhecimento/utilização de indicadores de saúde; 
7. Planear atividades e tomar decisões. 

 
 
 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Programa VIVER MELHOR Alunos dos 2º e 3º ciclos Ao longo do ano letivo 

Ação de Formação “Educação Alimentar” (1) Alunos do 3º ciclo 2º período 

Desafios digitais (2) Alunos dos 2º e 3º ciclos 2º e 3º períodos 

Semana da Saúde (1) Alunos do 3º ciclo 3º período 

Ginástica HBG (1) Professores e funcionários Ao longo do ano letivo 

Reuniões (6) 
 

Professores ES/parceiros Ao longo do ano letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Semana da Saúde Grupo 620  

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Profª Carla Correia 500 Semana da Saúde 
Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Uniself (Nutricionista) Consultas nutrição 

Profª Cátia  Aulas ginástica HBG 

Projeto Educação Alimentar DRE Ação de Formação 
Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 
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7. EQUIPA DE TRABALHO   
  Ângela Lopes (Coordenadora), Nuno Rodrigues, Sónia Moreira 

  
   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   
 Balança; Fita métrica; Computador; Retroprojetor; Fichas de Registo; Cartolinas…   
  

 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 8  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

1  

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 850  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

1 
 

 

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4  

 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

4  

 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4  

 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

2  

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

1  

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

3  

Nº de Parceiros a envolver (60%) 3  

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

11  

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

1  

 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

6  

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

2  

 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

6  

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

11  
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16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

1  

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

3  

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, desde 
que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Programa VIVER MELHOR    X X X X X X  X X 

Ação de Formação “Educação Alimentar” (1)    X X X  X X  X X 

Desafios digitais (2)    X X X   X  X  

Semana da Saúde (1)  X X X X X X  X X X  

Ginástica HBG (1)        X X X X X 

Reuniões (6)         X X X  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Atividade Interna Desportiva 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1. Proporcionar aos alunos atividades desportivas de caráter recreativo, de formação e orientação desportiva. 

2.  Promover a prática do exercício físico. 

3. Fomentar um clima de boas relações interpessoais. 

4. Promover o trabalho em grupo e participar em atividades coletivas da turma. 

5. Fomentar o respeito pelos espaços desportivos da escola e dos seus equipamentos. 

6.  Planear atividades e tomar decisões. 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Divulgação do Desporto Escolar HBG (1) Alunos HBG Outubro de 2021 

Torneio Interturmas de Futsal (5) Turmas 5º, 6º, 7º 8º e 9ºAnos Ao longo do ano letivo 

Corta-mato/prova de velocidade/lançamentos (1) Alunos HBG 1º Período 

Prova dos Nove (5) Turmas do 5º,6º,7º,8º e 9º Anos 

29 de novembro; 11 de janeiro; 29 de 

janeiro; 9 de fevereiro e 17 de março e 

29 de abril 

Reuniões (8)  
Coordenadores da Atividade 

Interna / Desporto Escolar 
Ao longo do ano letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

  

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Professores de Educação Física 260 Prova dos Nove; Corta-mato/velocidade/lançamentos. 

Professores de Educação Física 620 Prova dos Nove; Corta-mato/velocidade/lançamentos. 

Tânia Alexandra Martins 600 Divulgação do Desporto Escolar HBG. 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Câmara Municipal do Funchal Cedência de instalações 

António Vieira Oferta de medalhas para o corta-mato/velocidade/lançamentos. 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Carlos Oliveira, Maria João Pais e Nuno Rodrigues  

 

8. RECURSOS MATERIAIS   

   Materiais inerentes à realização das atividades  
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9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

x 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e de 

sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1  

x 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1  

x 
7 - Desenvolver hábitos de vida saudável, 

fomentando a consciência e o domínio do 

corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
11  

x 
8 - Promover a inclusão, proporcionando a 

todos os alunos o acesso aos mesmos 

eventos educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
12  

x 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
11  

x 
10 - Reforçar a participação / envolvimento 

(1) dos EE na vida da Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
1  

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
1  

x 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras entidades 

da comunidade educativa nas iniciativas da 

Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
1  

Nº de Parceiros a envolver (60%) 2  

x 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
20  

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

-  

x 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
8  

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
12  

x 
14 - Desenvolver uma cultura de partilha 

de boas práticas e de trabalho colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
8  

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica 

da ADD) (60%) 

17  

x 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

12  

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

1  

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  
(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por acréscimo, com um 2º 

indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 



4 

 

10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Divulgação do Desporto Escolar HBG (1)      Outubro de 2021    x    x x x x 

    Torneio Interturmas de Futsal (5)     Ao longo do ano letivo   x x x   x x x x 

     Corta-mato/prova de velocidade/lançamentos (1)     1º Período x x x x x x x x x x x 

    Prova dos Nove (5) 

   29 de novembro; 11 de janeiro; 29 de 

janeiro; 9 de fevereiro e 17 de março 

e 29 de abril 

  x x x   x x x x 

     Reuniões (8)         Ao longo do ano letivo        x x x  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Clube de Fotografia 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
 

1. Analisar aspetos técnicos e estéticos da fotografia enquanto elemento fundamental da nossa sociedade.   
2.  Desenvolver conhecimentos sobre a história da fotografia. 
3. Motivar para o correto manuseamento da máquina fotográfica, equipamentos e acessórios de apoio à 

fotografia. 
4.  Realizar técnicas básicas de laboratório. 
5.  Comparar os fundamentos da fotografia digital e analógica. 
6. Explorar as potencialidades da câmara digital. 
7.  Realizar experiências utilizando o Photoshop e outros programas. 
8.  Participar nas atividades realizadas pelos diferentes grupos disciplinares. 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Atualização permanente dos eventos da 
escola  

Revista/site da 
Escola/BlogecoHBG 

Ao longo do ano letivo 

Elaboração de Geleias – Registo Fotográfico Comunidade Educativa novembro 

Decoração de frascos para o Doce de Abóbora Comunidade Educativa novembro 

Festa de Natal/Decoração de Natal – Registo 
Fotográfico 

Comunidade Educativa dezembro 

Registo Fotográfico Carnaval Comunidade Educativa fevereiro 

Comemoração do Dia do içar da Bandeira 
Verde, WDA– Registo Fotográfico 

Comunidade Educativa março 

Reuniões de trabalho. (3) 
Professores do Clube de 

Fotografia 
Ao longo do ano letivo 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Registo Fotográfico e atualização permanente 
dos eventos da escola. 

Todos os eventos relevantes dos grupos disciplinares da Escola são 
fotografados. Clube Viver a Vida; Projeto Eco Escolas; Clube Europeu; 
Escola Azul; IDiverSE; Escola Azul. 

Cartaz Minfdulness 2021-2022 Projeto Mindfulness 

Dia da Floresta Educar para a Biodiversidade 
Ação de sensibilização: “O cidadão e os Resíduos 
Sólidos Urbanos” 
Ação: “Água Passaporte para a Vida” 
Ação: “Consumo consciente-melhor ambiente” 
Campanha: Reciclagem de Resíduos - ARM  
Celebração Dia Nacional da Ciência – Exposições 
Interativas Dia C (5) 

Ciência em Ação 

Visitas de estudo: Escola de condução, ViaExp, Atividades Culturais e Clube Fotografia. Projeto ESPR. 
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ETRSU, Fábrica Mel, Museu Berardo; Atelier 
Vicente’s.   

Exposição de trabalhos tridimensionais 
Sessão de Astronomia: Conferência e Planetário 
Vídeo Spot pub – Prevenção Rodoviária 9ºano 
Palestra: Da TP à Mesa / Alimentação Saudável 
Sarau musical EE/alunos – “Cozinha no Lab”  (5) 

Grupo 510 - FQ 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

   

   
 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Gráfica Impacto  Impressão em papel de diversos formatos 

Loja de fotografia do Caniço Preços especiais na revelação de fotos 
Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

   Maria Freitas. 

 Ana Vasconcelos. 
   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   

   Equipamentos: Máquinas fotográficas, utensílios de laboratório, computadores e programas digitais.  
       Materiais consumíveis: Películas, papéis fotográficos e de transferência, processadores químicos. 
       Espaços físicos: Laboratório, sala de informática e meio envolvente. 

 
 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

x 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 
 Todos os enumerados no ponto 
3. 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

6 
Todos os enumerados no ponto 
3. 

x 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 
Todos os enumerados no ponto 
3. 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

6 
Todos os enumerados no ponto 
3. 

x 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 
Todos os enumerados no ponto 
3. 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

6 
Todos os enumerados no ponto 
3. 

x 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

6 
Todos os enumerados no ponto 
3. 

x 9 - Promover o desenvolvimento de Nº de alunos a envolver (60%) 1374 
Todos os enumerados no ponto 
3. 
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competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

6 
Todos os enumerados no ponto 
3. 

x 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

1 
Comemoração do Dia do içar da 
Bandeira Verde, WDA. 
 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

1 
Comemoração do Dia do içar da 
Bandeira Verde, WDA. 

x 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

12 

Comemoração do Dia do içar da 
Bandeira Verde, WDA. 
Dia Nacional do Mar. 
Sensibilizações ambientais. 
Grupos disciplinares da escola 
(8) Mindfulness; Escola Azul; 
Projeto Educar para a 
Biodiversidade. 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 6 
DN; FN; CMF; Eco Escolas 
Nacional; Loja de Fotografia; 
WDA; Gráfica Impacto. 

x 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

11 
Todos os enunciados no ponto 3, 
inclusive reuniões. 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

13 Enunciados no ponto 4. 

x 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

3 
Reuniões com os professores do 
Clube de Fotografia. 

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

27 

 Todos os enumerados no ponto 
três são divulgados em páginas 
das redes sociais do Clube de 
Fotografia e na página da 
Comunidade Educativa. 

x 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

3 
Reuniões com os professores do 
Clube de Fotografia. 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

4 
Cartazes; fotos; exposições; 
Vídeos 

x 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

6 Enunciadas no ponto 3. 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

6 
DN; FN; CMF; Parque Natural; 
Eco Escolas Nacional; Loja de 
Fotografia; WDA. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

  Atualização permanente dos eventos da escola  
Ao longo do ano 

letivo 
x x x x x  x x x x x 

    Elaboração de Geleias – Registo Fotográfico novembro x x x x x  x x x x x 

   Decoração de frascos para o Doce de Abóbora novembro x x x x x  x x x x   x 

    Festa de Natal/Decoração de Natal – Registo Fotográfico dezembro x x x x x  x x x x x 

   Registo Fotográfico Carnaval fevereiro x x x x x  x x x x x 

Comemoração do Dia do içar da Bandeira Verde, WDA– Registo Fotográfico março x x x x x x x x x x x 

Reuniões de trabalho. (3) 
Ao longo do ano 

letivo 
x x x x x  x x x x x 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 
 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Clube Recicl’Art 
 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

• Sensibilizar os alunos para os problemas ecológicos e ambientais. 
OE1 – Incentivar a reciclagem e o reaproveitamento de materiais no âmbito artístico. 
OE2 – Desenvolver a criatividade. 
OE3 – Desenvolver o gosto pela ocupação dos tempos livres de forma lúdica/construtiva. 

         OE4 – Partilhar informações.  
 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Instalação de Natal (OE1, OE2) Comunidade Educativa Dezembro 2021 

Reutilização de materiais Carnaval Docentes do Clube Fevereiro 2022 

Reuniões (OE4) Docentes do Clube Ao longo do ano letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 
 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Reutilização de materiais Carnaval Atividades Culturais 

  
 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

         

         

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

• Maria Ângela dos Santos Andrade (530) 
• Maria Manuela Soares Henriques da Silva (530) 

 
 

 

8. RECURSOS MATERIAIS   
• Vários tipos de papéis. 
• Materiais riscadores, tintas, cola, etc 
• Reutilização de diferentes materiais, tais como: Embalagens, Cartões, Plásticos, etc 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e de 
sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 6  2º e 3º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

2 Eventos 
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6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 6 2º e 3º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

2 Eventos 

 
7 - Desenvolver hábitos de vida saudável, 
fomentando a consciência e o domínio do 
corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) --  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

--  

 
8 - Promover a inclusão, proporcionando a 
todos os alunos o acesso aos mesmos 
eventos educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

  

 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
10 - Reforçar a participação / envolvimento 
(1) dos EE na vida da Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

  

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

  

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras entidades 
da comunidade educativa nas iniciativas da 
Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

  

Nº de Parceiros a envolver (60%)   

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

4 
1 instalação Natal; 
Reutilização de materiais 
Carnaval; 2 reuniões 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

1 
Atividades culturais 
 

 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

2 Reunião coordenação 

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

3 
Site da Escola 
DIFID 
Revista “O Divulgador” 

 
14 - Desenvolver uma cultura de partilha 
de boas práticas e de trabalho colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

2 Reunião 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica 
da ADD) (60%) 

2 

(1) Planificação 
(1) Natal 
(1) Reutilização de materiais 
Carnaval 
 

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

  

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

  

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

   Planificação    Novembro/Fevereiro X X      X X X  

Instalação de Natal   Novembro/Dezembro X X      X X X  

R Reutilização de materiais Carnaval Fevereiro X X      X X X  

   Reuniões da equipa de trabalho ao longo do ano letivo 
Ao longo do ano 

letivo 
       X X X  

             

 
Nota: Em virtude da situação atual ”covid19” (os alunos não podem frequentar a escola fora do seu turno), o clube decidiu pedir a colaboração da disciplina de  E.T. com a 

finalidade de realizar a instalação de Natal, como consta no plano de ação, cumprindo as normas de higiene e segurança previstas. 
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1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Projeto de Expressões Artísticas 

 
2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1. Sensibilizar os alunos para as diversas atividades na área das Artes Visuais, com o intuito de complementar e promover a 

sua formação. 

2. Divulgar os trabalhos com sentido estético e criatividade. 

3. Partilhar informações e/ ou tomar decisões no âmbito das atividades desenvolvidas. 

 
3. AÇÕES / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Concurso/ Projetos (1) Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo 

Semana Regional das Artes (1) Comunidade Educativa Junho 2022 

Reunião (1) Docentes do projeto DSEAM Ao longo do ano 

 
4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S) 

  

 
5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

   

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Direção de serviços de educação Artística e 

Multimédia 
Apoio científico- pedagógico 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO  

 Carla Luísa Reis Vasconcelos Gonçalves 

 

8. RECURSOS MATERIAIS  

 Materiais diversificados em função da natureza das atividades pedagógicas. 

 Materiais angariados pelos docentes e pelos discentes sem custos para a escola. 

PLANO DE AÇÃO 
2021 -2022 
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9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 
 

 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 5  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 

 

2 
Semana Regional das Artes 
Concurso/projeto 

  

6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 5  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 

 

2 
Semana Regional das Artes 
Concurso/projeto 

 7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) - - 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
- - 

 8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

 
Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 

 

2 

 

Semana Regional das Artes 

Concurso/projeto 

 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 5  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 

 

2 
Semana Regional das Artes 
Concurso/projeto 

  
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 

 

1 
Semana Regional das Artes 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 

 

- 
 

- 

 
11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola 

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 

 

2 
Semana Regional das Artes 
Concurso/projeto 

 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 

 

1 
Direção de serviços de 
educação Artística e 
Multimédia 

  

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

 
Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 

 

 

3 

(1) Reunião 

(1) Semana Regional das Artes 
(1) Concurso/projeto 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

 

2 
Semana Regional das Artes 

Concurso/projeto 

  

 

 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
1 Reunião 

 

 
 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 

 

 

 
10 

Divulgação de 2 ações (Semana 

Regional das Artes 

 e Concurso/Projeto) 

-Site da escola (2); 

-Difid (2) 

-Facebook (2); 

-Instagram (2) 

-Placares (2) 
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14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
1 Reunião 

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

 
2 

(1) Semana Regional das Artes 

(1) Concurso/projeto 

  
16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

 

6 

Divulgação de 2 ações (Semana 

Regional das Artes e Concurso 

/projeto) 

-Site da escola (2); 

-Facebook (2); 

-Instagram (2) 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

 
2 

Semana Regional das Artes 

Concurso/projeto 
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Ação / Evento 

 
Calendarização 

Objetivos Operacionais 
(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Concurso/ Projeto  
Ao longo do ano 

letivo 

 

x 

 

x 

 

- 

 

x 

 

x 

 

- 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Semana Regional das Artes Junho 2022 x x - x x x x x x x x 

Reunião  Ao longo do ano - - - - - - - x - x - 

 

10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Projeto Educação e Tecnologia no contexto da HBG 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
1. Desenvolver a capacidade de intervir e de comunicar socialmente; 
2. Partilhar informações e/ou tomar decisões no âmbito do grupo de recrutamento;  
3. Estruturar recursos pedagógicos para a disciplina. 

 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Projeto Roboticarte (1) 5º e 6º anos Ao longo do ano letivo 

Apresentação dos projetos (1) Comunidade Educativa Maio/junho 

Reuniões (2) Equipa de trabalho Ao longo do Ano letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 
 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Projeto Roboticarte Grupo de recrutamento 240 – Educação Tecnológica 
 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

André de Jesus Silva  240 Projeto Educação e Tecnologia no contexto da HBG 

João Bartolomeu de Gouveia Baptista 240 Projeto Educação e Tecnologia no contexto da HBG 

Elisabete Gaspar 240 Projeto Educação e Tecnologia no contexto da HBG 
 
 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

ADARTEC Apoio didático-pedagógico 

Escola dos Louros Partilha de experiências educativas 

Escola Ribeira Brava Partilha de experiências educativas 

Escola do Caniçal Partilha de experiências educativas 
 
 
 
 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   
• Professor Responsável: Ana Luísa Costa Nóbrega Rodrigues (240)  

• Elda Maria Gonçalves Garcês (240) 

• José Isaque Ribeiro Franco (240) 

   
 
 

8. RECURSOS MATERIAIS   

• Materiais específicos da disciplina. 
• Materiais reutilizáveis 
• Materiais diversificados de acordo com o tipo de atividade.  
• Recursos audiovisuais e informáticos. 
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9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

 

 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, fomentando a 
consciência ecológica e de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 25 
 alunos 2º Ciclo 
 

Nº de ações/eventos a promover (40%) 1 Projeto Roboticarte 

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, estética e 
artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 25 
alunos 2º Ciclo 
 

Nº de ações/eventos a promover (40%) 1 Projeto Roboticarte 

 
7 - Desenvolver hábitos de vida saudável, 
fomentando a consciência e o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) -- - 

Nº de ações/eventos a promover (40%) -- - 

 
8 - Promover a inclusão, proporcionando a todos 
os alunos o acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

1 Projeto Roboticarte 

 
9 - Promover o desenvolvimento de competências 
para o exercício de uma cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 25 alunos 2º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover (40%) 1 Projeto Roboticarte 

 
10 - Reforçar a participação / envolvimento dos EE 
na vida da Escola 

Nº de ações /eventos a promover que 
registem a presença dos Encarregados de 
Educação (30%) 

1 
Apresentação do Projeto 
Roboticarte 

Nº de ações/eventos a promover com a 
participação ativa dos Encarregados de 
Educação (70%) 

1 
Apresentação do Projeto 
Roboticarte 

 
11 - Intensificar o envolvimento de entidades 
parceiras e/ou outras entidades da comunidade 
educativa nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover que 
envolvam Parceiros (40%) 

2 
-Projeto Roboticarte 
-Apresentação do Projeto 
Roboticarte 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 4 
ADARTEC, Escola Ribeira Brava, 
Escola dos Louros, Escola Caniçal 

 12 - Fomentar o espírito de pertença à Escola 

Nº total de ações/eventos a promover (60%) 4 
(1)Projeto Roboticarte 
(1)Apresentação do projeto 
(2) Reuniões 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas (40%) 

1 
Projeto Roboticarte (Grupo 240 
ET)  

 13 - Melhorar a comunicação organizacional 

Nº de reuniões internas a promover (70%) 2 Reuniões coordenação 

Nº de divulgações internas de ações / 
eventos a promover (30%) 

3 

Projeto Roboticarte 
-Site da escola  
-Difid  
-Facebook  
 

 
14 - Desenvolver uma cultura de partilha de boas 
práticas e de trabalho colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover (40%) 2 Reuniões 

Nº de “Produtos” resultantes das equipas 
de trabalho (incluindo os da componente 
científica-pedagógica da ADD) (60%) 

2 
(1) Planificação 
(1) Projeto Roboticarte 
 

 
16 - Reforçar a imagem da escola na comunidade 
local, regional, nacional e internacional, como 
instituição de referência e de qualidade 

Nº de divulgações voltadas para o exterior 
das ações / eventos a promover (10%) 

6 

-Projeto Roboticarte 
-Site Escola 
-DIFID 
-Facebook 
-Apresentação do projeto 
Roboticarte 
-Site Escola 
-DIFID 
-Facebook 
 

Nº de ações / eventos a promover que 
sejam abertos à comunidade ou que 
envolvam agentes externos à Escola (90%) 

2 

(1)Projeto Roboticarte 
(1)Apresentação do projeto 
Roboticarte 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

  Projeto Roboticarte 
Ao longo do ano 

letivo 
X X - X X X X X X X X 

  Apresentação dos projetos 

L 
Maio/junho - - - - - X X X - - X 

   Reuniões da equipa de trabalho  
Ao longo do ano 

letivo 
- - - - - - - - X X - 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Clube de Robótica HBG 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
Objetivo Geral 
Dinamizar a robótica na Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia 
Objetivos Específicos 
1. Fomentar o interesse pela Ciência e Tecnologia, o pensamento computacional e o raciocínio lógico e abstrato, 

desenvolvendo a criatividade e a produção de soluções em equipa; 
2. Estruturar recursos pedagógicos e organizacionais para o Clube de Robótica; 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

(3) Criação e divulgação de artefactos digitais do 
Clube de Robótica  

Comunidade Educativa 1º Período, 2º Período e 3º Período 

(1) Participação no projeto CAPER Alunos do Clube 3º Período 

(3) Reuniões do Clube de Robótica Docentes do Clube Ao longo do ano letivo 
Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS   

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Cooperação na feira tecnológica do Coordenador 
de TIC. 

Coordenação de TIC da HBG 
 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Carla Gonçalves 240 
Elaboração do cenário para os “Robôs de Corridas” do Clube 
de Robótica. 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Projeto CAPER 
Colaborar na disseminação de atividades de robótica como estratégias para 
capacitar a aprendizagem. 
Participação na Feira Tecnológica. 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento.  
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7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Sandra Mendonça (Responsável) 

 Abel Gonçalves 

 Martinho Correia 

 Tito Velosa 
   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   

  10 Robots Mindstorm EV3 Core Set. 
  Computadores, armário da Sala 112, e materiais do clube. 

 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%)    

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

 
 
 

x 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

4 

Criação e divulgação de 
artefactos digitais do Clube 
de Robótica (3) 
Participação no Projeto 
CAPER (1) 
 

x 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 
Alunos do clube 
Alunos da escola 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4 

Criação e divulgação de 
artefactos digitais do Clube 
de Robótica (3) 
Participação no Projeto 
CAPER (1) 

x 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento dos EE na vida da Escola 

Nº de ações /eventos a promover 
que registem a presença dos 
Encarregados de Educação (30%) 

3 
Criação e divulgação de 
artefactos digitais do Clube 
de Robótica (3) 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (70%) 

3 
Criação e divulgação de 
artefactos digitais do Clube 
de Robótica (3) 

x 
11 - Intensificar o envolvimento de 
entidades parceiras e/ou outras 

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

1 
Participação no Projeto 
CAPER 
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entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de Parceiros a envolver (60%) 1 
Projeto CAPER 
 

x 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola 

Nº total de ações/eventos a 
promover (60%) 

  

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(40%) 

  

x 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

3  

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

8 

Divulgação de 4 ações 
(Criação e divulgação de 
artefactos digitais do Clube 
de Robótica (3), Projeto 
(Caper) em: 

 Site da escola; 

 Facebook da 
escola; 

x 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

3  

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

3 

- Produtos de cariz científico 
pedagógico 

 Inventário 

 Artefactos de apoio 
a atividades  

- Produtos âmbito dimensão 
Participação na Escola e 
Relação com a comunidade 

 Cartaz 
 

x 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (10%) 

2 
Participação no Projeto 
CAPER 
 

Nº de ações / eventos a promover 
que sejam abertos à comunidade ou 
que envolvam agentes externos à 
Escola (90%) 

1 Projeto CAPER 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

1. Criação e divulgação de artefactos digitais do Clube de Robótica 1 1º, 2º, e 3º Período    x x x   x x  

2. Participação no Projeto CAPER 3º Período     x x  x  x x x 

3. Reuniões do Clube de Robótica 1º, 2º, e 3º Período         x x  
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PLANO DE AÇÃO 

2020 -2021 

 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Projetos de Desenvolvimento Educativo e Animação Cultural 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1- Organizar e dinamizar eventos desenvolvidos pela comunidade educativa 

2- Contribuir para evolução cultural da comunidade educativa. 

3- Promover a criatividade, a imaginação e o sentido estético na gestão dos eventos. 

4- Facilitar a participação ativa dos alunos na comunidade escolar 

5- Partilhar informações e/ou tomar decisões no âmbito das Atividades Culturais 

 

3. AÇÕES / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

(12) Coordenação de Exposições e atividades 

de grupos disciplinares, clubes, projetos e 

núcleos.  

Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo 

(2) Coordenação de Comemorações 

Lúdicas e pedagógicas. (Plano anual) – 

Atividades de Natal 

Comunidade Educativa 18 de outubro a 14 de janeiro 

(1) Instalação Pinheiro de Natal (c/material 

reutilizado) 
Comunidade Educativa 18 de outubro a 14 de janeiro 

(1) Coordenação do Encerramento do ano 

letivo.  
Comunidade Educativa junho /julho 

(10) Reuniões Departamento Ao longo do ano letivo 
Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Coordenação da Atividade de Natal. 
Ed. Visual/Ed. Tecnológica (2º ciclo), Ed. Visual/Ed. Tecnológica (3ºCICLO), Ed. 

Especial, Ed. Física, Educação Musical e Clube de Fotografia. 

Advento Musical Educação Musical 

Instalação Pinheiro de Natal (c/material 

reutilizado) 
Clube Viver a Vida, ecoHBG, Ed. Visual (3.ºCiclo) 

Campanha de recolha de alimentos “Natal 

mais Feliz”  
Clube Viver a Vida 

Campanha e recolha de tampinhas – 

Associação APDM 
Clube Viver a Vida 

Dia Internacional da Música Educação Musical 

Coordenação do Encerramento do ano letivo. 
Ed. Visual/Ed. Tecnológica (2ºciclo), Ed. Visual/Ed. Tecnológica (3ºCICLO), Ed. 

Musical, Clube de Fotografia. 

Final do VIII Concurso de “Talentos HBG” Educação Musical 

Comemoração do dia Nacional do Mar Escola Azul 

Construção/Adaptação/Decoração do Espaço 

ecoHBG – IDiverSE 
IDiverSE  

Construção/Adaptação/Decoração do Espaço 

ecoHBG – IDiverSE 
ecoHBG 

Dia do Içar da Bandeira Verde ecoHBG 
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Semana da Diversidade Cultural EMAEI – Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

Organização do espaço da exposição alusiva 

ao dia Mundial da Alimentação (Elaboração 

do lettering e dos símbolos complementares 

à roda dos alimentos / Disposição da roda dos 

alimentos na cantina da escola. 

Atividades do Grupo 230 Ciências Naturais 

Dia Mundial da Alimentação -2.ª mostra de 

Pão- montagem e decoração do espaço 
Tradição e Sustentabilidade da HBG 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME GRUPO DE RECRUTAMENTO AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

--- --- --- 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

--- --- 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Maria de Fátima Araújo Cunha Silva (coordenadora) 

 Ana Luísa Costa Nóbrega Rodrigues 

 Catarina Eufémia Maia Melo Ferreira 

 Maria João Fabrício Gonçalves Ferreira Silva                

 Tânia Alexandra Rodrigues Martins 
   

8. RECURSOS MATERIAIS   

 Materiais específicos. 

 Recursos audiovisuais e informáticos. 

 Materiais diversificados de acordo com o tipo de atividade.    

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 Alunos do 2º e 3º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2 

(1) Campanha de recolha de 

alimentos “Natal mais Feliz” 

(1) Instalação Pinheiro de 

Natal (c/material reutilizado) 

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%)   1374  Alunos do 2º e 3º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2 

  

(1) Campanha de recolha de 

alimentos “Natal mais Feliz” 

(1) Instalação Pinheiro de 

Natal (c/material reutilizado) 

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) --- --- 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
--- --- 
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8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
2 

(1) Campanha de recolha de 

alimentos “Natal mais Feliz” 

(1) Instalação Pinheiro de 

Natal (c/material reutilizado) 

 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%)   1374 Alunos 2º e 3ºciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2 

(1) Campanha de recolha de 

alimentos “Natal mais Feliz” 

(1) Instalação Pinheiro de 

Natal (c/material reutilizado) 

 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento dos EE na vida da Escola 

(1) 

Nº de ações /eventos a promover 

que registem a presença dos 

Encarregados de Educação (100%) 
2 

(1) Encerramento do ano 

letivo 

(1) Campanha de recolha de 

alimentos “Natal mais Feliz” 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
--- --- 

 

11 – Intensificar o envolvimento de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
--- --- 

Nº de Parceiros a envolver (60%) --- --- 

 12 - Fomentar o espírito de pertença à Escola  

Nº total de ações/eventos a promover 

(100%) 
26 

(12) Coordenação de Exposições 

e atividades de grupos 

disciplinares, clubes, projetos e 

núcleos. 

(2) Coordenação de 

Comemorações 

Lúdicas e pedagógicas. 

Atividades de Natal 

(1) Campanha de recolha de 

alimentos 

(1) Coordenação do 

Encerramento do ano letivo.  

(10) Reuniões 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas (10%) 
16 

(12) Coordenação de Exposições 

e atividades de grupos 

disciplinares, clubes, projetos e 

núcleos.  

(2) Coordenação de 

Comemorações 

Lúdicas e pedagógicas. 

Atividades de Natal 

(1) Campanha de recolha de 

alimentos 

(1) Coordenação do 

Encerramento do ano letivo. 

 13 - Melhorar a comunicação organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
10 Reuniões 

Nº de divulgações internas de ações / 

eventos a promover (30%) 
9 

Coordenação de 
Comemorações 
Lúdicas e pedagógicas. 
Atividades de Natal 
(1) Placar 

(1) DIFID 

(2) Site oficial da HBG 

(2) Facebook 

Encerramento do ano letivo 
(1) DIFID 

(1) Site oficial da HBG 

Campanha de recolha de 
alimentos “Natal mais Feliz” 
(1) DIFID 

 
14 - Desenvolver uma cultura de partilha de 

boas práticas e de trabalho colaborativo 
Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
10 Reuniões 
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Nº de “Produtos” resultantes das equipas 

de trabalho (incluindo os da componente 

científica-pedagógica da ADD) (60%) 

 
 

9 

Coordenação de 
Comemorações 
Lúdicas e pedagógicas. 
Atividades de Natal 
(1) Cartaz 

(1)  Instalação de Natal-3ºCiclo. 

Campanha de recolha de 
alimentos “Natal mais Feliz” 
(1) Cartaz 

Instalação Pinheiro de Natal 

(c/material reutilizado) 

(1) Estruturação e montagem do 

pinheiro de natal de grandes 

dimensões com materiais 

reutilizados. 

Concurso de “Talentos HBG” 
(1) Elaboração do Cenário para o 

Palco no âmbito do concurso de 

Talentos  

Dia internacional da música 
(1) Cenário digital para projeção 

no evento.  

Encerramento do ano letivo  
 (1) PPT Atividades 

desenvolvidas 21/22 

 (2) Fichas de Coordenação 

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de referência e 

de qualidade (1) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a promover 

(100%) 

6 

Coordenação de 
Comemorações 
Lúdicas e pedagógicas. 
Atividades de Natal 
(2) Site Oficial HBG 

(2) Facebook 

 

Campanha de recolha de 
alimentos “Natal mais Feliz” 
1) Site Oficial HBG 

 

Coordenação de Encerramento 
do ano letivo  
(1) Site Oficial HBG 

Nº de ações / eventos a promover 

que sejam abertos à comunidade ou 
que envolvam agentes externos à Escola 

(10%) 

5 

(2) Coordenação de 

Comemorações 

Lúdicas e pedagógicas 

Atividades de Natal 

(1) Instalação Pinheiro de 

Natal (c/material reutilizado) 

(1) Campanha de recolha de 

alimentos “Natal mais Feliz” 

 

(1) Coordenação do 

Encerramento do ano letivo. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

(11) Coordenação de Exposições e atividades de grupos disciplinares, clubes, projetos 

e núcleos. 

Ao longo do ano 

letivo 
       X  X X 

(1) Instalação Pinheiro de Natal (c/material reutilizado) 18 de outubro a 

14 de janeiro 
X X  X X     X X 

(2) Coordenação de Comemorações Lúdicas e pedagógicas. (Plano anual) – Atividades 

de Natal 

18 de outubro a 

14 de janeiro 
       X X   X X 

(1) Campanha de recolha de Alimentos “Natal mais Feliz”  
2 a 10 de 

dezembro 
X X  X X X  X X X X 

(1) Coordenação do Encerramento do ano letivo.  Junho/julho      X  X X X X 

(10) Reuniões 
Ao longo do ano 

letivo 
       X X X  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Tradição e Sustentabilidade 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

 Promover a unidade do corpo docente em causas em prol dos outros.  

 Envolver conhecimentos dos docentes de vários grupos disciplinares vazando num objetivo de partilha e do saber de uma 

alimentação saudável.  

 Preservar a sua identidade e características, os seus valores, respeitando e evidenciando uma tradição que remonta os 

primórdios de um povo.  

 Estreitar as relações interpessoais entre todos os envolvidos, incentivar a proatividade e valorizar a cidadania participativa.  

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

1. Dia mundial da Alimentação -- 2ª Amostra de 
Pão (16 de outubro) 

Comunidade educativa 1º período 

2. Dia Internacional do Chá (15 de dezembro) Comunidade educativa 1º período 

3. Presépio na Bagageira (17 de dezembro) 

 
Comunidade educativa 

1º período 

4. Gastronomia do Carnaval – Sonhos saudáveis 
(25 de fevereiro) 

Comunidade educativa 
2º período 

5. Dia da espiga (16 maio) Comunidade educativa 3º período  

  Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Dia mundial da Alimentação -- 2ª Amostra de Pão Clube de fotografia através do registo fotográfico 

Dia mundial da Alimentação -- 2ª Amostra de Pão Atividades Culturais na montagem da decoração do espaço 

Dia mundial da Alimentação -- 2ª Amostra de Pão Elaboração da Roda dos Alimentos, pelo grupo 230 

Dia Internacional do Chá Eco Escolas com abastecimento de ervas aromáticas para chás 

Dia Internacional do Chá Grupo 700 com abastecimento de ervas aromáticas para chás 

Dia Internacional do Chá Atividades Culturais na montagem da decoração do espaço 

Dia Internacional do Chá Clube de fotografia através do registo fotográfico 

Presépio na Bagageira Clube de fotografia através do registo fotográfico 

Gastronomia do Carnaval – Sonhos saudáveis Atividades Culturais na montagem da decoração do espaço 

Gastronomia do Carnaval – Sonhos saudáveis Clube de fotografia através do registo fotográfico 

Dia da espiga Atividades Culturais na montagem da decoração do espaço 

Dia da espiga Clube de fotografia através do registo fotográfico 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Carlos Duarte 510 Presépio na Bagageira 

Maria da Cruz 510 Presépio na Bagageira 

José Manuel Badim 700 Dia mundial da Alimentação -- 2ª Amostra de Pão 

Liliana Badim 700 
Dia mundial da Alimentação -- 2ª Amostra de Pão 

Presépio na Bagageira 
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Ana Sofia Figueira 230 
Dia mundial da Alimentação -- 2ª Amostra de Pão 

Presépio na Bagageira 

Ondina Figueira 200 
Dia mundial da Alimentação -- 2ª Amostra de Pão 

Dia da espiga 

Elda Nóbrega 230 Presépio na Bagageira 

Sónia Moreira 620 Dia mundial da Alimentação -- 2ª Amostra de Pão 

Isabel Carvalho  700 Presépio da Bagageira, Dia Internacional do Chá 

Liana Berimbau 700 Presépio na Bagageira, Dia Internacional do Chá 

Sónia Nunez 700 
Dia mundial da Alimentação -- 2ª Amostra de Pão, Dia da espiga, 

Gastronomia do Carnaval – Sonhos saudáveis 

Patrícia Real 230 Dia mundial da Alimentação -- 2ª Amostra de Pão 

Maria João Fabrício 240 
Dia mundial da Alimentação -- 2ª Amostra de Pão 

Dia da espiga 

Marta Vieira 500 Presépio na Bagageira 

Helena Galvão 200 Presépio na Bagageira 

Patrícia almeida 700 Dia Internacional do Chá, Dia da espiga 

Paula Filipe 700 Dia Internacional do Chá, Presépio na Bagageira,  

Elisabete Carvalho 700 Dia Internacional do Chá 

Maria João Martins 700 Dia Internacional do Chá 

Maria João Ribeiro 300 Dia Internacional do Chá 

  Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se   

limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Empresa Insular de Moinhos Doação de diversos tipos de Farinha 

Engenho do Mel do Ribeiro Seco Doação de Mel de cana sacarina 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

  Aquilina Santana e Licínio Silva, Ricardo Gouveia 

   

 

8. RECURSOS MATERIAIS   

 Géneros alimentícios e outros adereços 
 Bagageira de viaturas e adereços relacionados com o presépio de Natal; 

 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
5 

Dia mundial da Alimentação - 

2ª Amostra de Pão;  

Dia Internacional do Chá; 

Presépio na Bagageira; 

Gastronomia do Carnaval – 

Sonhos saudáveis; 

 Dia da espiga 

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
5 

Dia mundial da Alimentação -

- 2ª Amostra de Pão;  

Dia Internacional do Chá; 

Presépio na Bagageira; 

Gastronomia do Carnaval – 

Sonhos saudáveis; 

 Dia da espiga 

 7 - Desenvolver hábitos de vida Nº de alunos a envolver (60%) 1374  
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saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 
Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
5 

Dia mundial da Alimentação -- 

2ª Amostra de Pão; Dia 

Internacional do Chá; 

 Presépio na Bagageira; 

Gastronomia do Carnaval – 

Sonhos saudáveis; 

 Dia da espiga 

 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
5 

Dia mundial da Alimentação -- 

2ª Amostra de Pão;  

Dia Internacional do Chá; 

Presépio na Bagageira; 

Gastronomia do Carnaval – 

Sonhos saudáveis;  

Dia da espiga 

 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
5 

Dia mundial da Alimentação -- 

2ª Amostra de Pão;  

Dia Internacional do Chá; 

Presépio na Bagageira; 

Gastronomia do Carnaval – 

Sonhos saudáveis;  

Dia da espiga 

 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
3 

Dia mundial da Alimentação -- 

2ª Amostra de Pão;  

Presépio na Bagageira;  

Dia da espiga 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
3 

Dia mundial da Alimentação -- 

2ª Amostra de Pão;  

Presépio na Bagageira; 

Dia da espiga 

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
4 

Dia mundial da Alimentação -- 

2ª Amostra de Pão;  

Presépio na Bagageira; 

 Gastronomia do Carnaval – 

Sonhos saudáveis; 

 Dia da espiga 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 2 
Companhia Insular de 

Moinhos; Engenho do Mel do 

Ribeiro Seco 

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
17 

Exposições (3); 

Workshop (2); 

Cartazes (5); 

Fichas Técnicas (4); 

5 Reuniões  

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

3 
Clube de Fotografia;  

Atividades Culturais; 

Grupo 700 

 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
5  

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
12 

DIFID (5); 

Cartaz informativo(5); 

Folhetos informativos (2) 

 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
5  

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

34 

Cartazes da exposição (5), 

Adereços (5), 

 Tipos de Pães (12); 

 Fichas técnicas (12) 

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

15 
Site da escola (5);  

 Facebook (5); 

 Instagram (5) 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

5 
Exposições (3);  

Workshops (2) 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

1.Dia mundial da Alimentação -- 2ª Amostra de Pão 1º período X X X X X X X X X X X 

2. Dia Internacional do Chá 1º período X X X X X  X X X X X 

3.Natal na Bagageira 1º período X X X  X X  X X X X 

4. Gastronomia do Carnaval – Sonhos saudáveis 2º período X X X X X  X X X X X 

5. Dia da espiga 3º período X X X X X X X X X X X 
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PLANO DE AÇÃO 

2021-2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

ATELIER DE ANIMAÇAO 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1- Organizar e dinamizar atividades lúdicas e pedagógicas. 
       2- Promover a socialização e a confraternização.  

       3- Ocupar os alunos nos seus tempos livres para atividades lúdicas e pedagógicas. 

       4- Partilhar informações e/ou tomar decisões no âmbito do Atelier de Animação. 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Sessões de entretenimento.  Alunos 2º e 3º ciclo. Ao longo do Ano Letivo 

Reuniões. 
Docentes de diferentes grupos 
disciplinares 

Ao longo do Ano Letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Jogos de Xadrez Clube de Xadrez 

  

 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

   

   
Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 
 
 
 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

  

  
Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 
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8. RECURSOS MATERIAIS   

  Materiais específicos. 
 Recursos audiovisuais e informáticos. 

 Materiais diversificados de acordo com o tipo de atividade  
  

 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%)    

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

179 
Nº de Dias do atelier ao 
longo do ano letivo 

 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%)    374 

 Número de Alunos 2º e 
3ºciclos inscritos até à 
data. 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 10 - Reforçar a participação / 
Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 

  

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Maria de Fátima Araújo Cunha Silva (coordenadora) 

 Maria Angelina Teixeira Chada 

 Maria Filomena Ramos Sousa. 

 José Fiel de Sousa 

  Maria José Jardim 

 Armindo Albino de Vasconcelos Silva 

 Maria Ângela Santos Andrade 

 Nilda Vieira Pereira. 

 Octávio Filipe Lopes Coelho. 

 Miguel Orlando Vieira Mendes Nunes 

 Margarida Migueis 

 Maria Nélita Vieira Bernardo 

 Paula Cristina Figueiroa 

 Ivone Clemente Gomes Sousa 

 Maria José Matos 

 Ermelinda Timóteo 
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envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Encarregados de Educação (100%) 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

  

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

  

Nº de Parceiros a envolver (60%)   

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

1 
Jogos de Xadrez 
- (Clube Xadrez) 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

1 
Jogos de Xadrez 
- (Clube Xadrez) 

 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

  

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

   

 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

2 Reuniões 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

3 

Fichas de Registo 
(1)Registo de computadores 
(1)Registo de jogos de mesa 
(1)Registo de inscrição dos 
alunos 
 
 

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

  

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

  

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Sessões de entretenimento 
Ao longo do ano 

letivo 
   X x       

Reuniões 
Ao longo do ano 

letivo 
         x  

Jogos de Xadrez 
Ao longo do ano 
letivo 
 

       x    
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2021 / 2022 

 

 



3 

PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 
1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Aprender com o Cinema 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1. Desenvolver projetos desafiantes e complementares de educação para os media. 

2. Explorar as potencialidades pedagógicas dos filmes educativos. 

3. Utilizar pedagogias ativas e participativas, recorrendo a filmes educativos. 

4. Favorecer a análise crítica de filmes através de guiões  didáticos. 

5. Realizar uma exposição coletiva com trabalhos realizados acerca dos filmes visionados. 

6. Promover a educação inclusiva e a diferenciação pedagógica. 

7. Contribuir para a formação pessoal e social e para o exercício da cidadania. 

 

3. AÇÕES / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

1. Divulgação do projeto à Comunidade Educativa. Alunos de 2º Ciclo Ao longo do ano letivo 

2. Projeção de filmes educativos. Alunos de 2º Ciclo Ao longo do ano letivo 

3.  Adaptação de guiões didáticos em formato 

digital. 
Alunos de 2º Ciclo 

Ao longo do ano letivo 

4. Resolução dos guiões. Alunos de 2º Ciclo Ao longo do ano letivo 

5. Realização de trabalhos diversos. Alunos de 2º Ciclo  

6. Exposição virtual dos trabalhos. Alunos de 2º Ciclo 3º Período 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

  

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

José Nélio Pestana Ferreira  230 
Adaptação de guiões didáticos em formato digital./ 

Exposição virtual dos trabalhos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Programa EDUCAmedia – Professor Rui Duque  Cedência de filmes e guiões didáticos. 

  

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Ondina Maria da Silva Pontes Figueira (Coordenadora) 
 Ana Maria Ribeiro Rodrigues 

 

8. RECURSOS MATERIAIS   

 Filmes 
 Projetor (auditório) 
 Guiões pedagógicos em formato digital 

 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 
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X 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 524  Alunos do 2-º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
6 

1. Divulgação do Projeto 
à Comunidade 
Educativa. 

2. Projeção de filmes 
educativos. 

3. Adaptação dos guiões 
didáticos com as 
ferramentas digitais. 

4. Resolução dos 
guiões. 

5. Realização de 
trabalhos diversos. 

6. Exposição virtual dos 
trabalhos. 

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 Alunos do 2-º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
5 

 1.Divulgação do Projeto 
à Comunidade 
Educativa. 

 2.Projeção de filmes 
educativos 

 4.Resolução de guiões. 

 5.Realização de 
trabalhos diversos 

 6.Exposição virtual  

X 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 Alunos do 2-º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
3 

1. Divulgação do Projeto à 
Comunidade Educativa. 
2. Projeção de filmes 
educativos 
4. Realização de guiões 
  

X 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
5 

1. Divulgação do Projeto à 
Comunidade Educativa. 
2. Projeção de filmes 
educativos. 
4 Resolução dos guiões. 
5. Realização de trabalhos 
diversos. 
6. Exposição virtual dos 
trabalhos 

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 524 Alunos do 2-º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
6 

 1. Divulgação do Projeto 
à Comunidade Educativa. 
2. Projeção de filmes 
educativos. 
3. Adaptação dos guiões 
didáticos com as 
ferramentas digitais. 
4. Resolução dos guiões. 
5. Realização de trabalhos 
diversos. 
6. Exposição virtual dos 
trabalhos 

 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
  

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
  

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
3 

1. Projeção de filmes 
educativos. 
2. Adaptação dos guiões 
didáticos com as 
ferramentas digitais. 
5. Exposição virtual dos 
trabalhos  

Nº de Parceiros a envolver (60%) 1 EDUCAmedia 
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X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
12 

1. Divulgação do Projeto à 
Comunidade Educativa. 
2. Projeção de filmes 
educativos. 
3. Adaptação dos guiões 
didáticos com as 
ferramentas digitais. 
4. Resolução dos guiões. 
5. Realização de trabalhos 
diversos. 
6.. Exposição virtual dos 
trabalhos 
+ 6 reuniões 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

  

X 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
6 

2 por período para 
preparar a projeção do 
filme. 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
12 

 3 cartazes (1 por filme) 
placards 
Divulgação das sessões 
de cinema: 
Site da escola (3) 
Facebook (3); 
Instagram (3) 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
6 

2 por período para 
preparar a projeção do 
filme. 

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

4 
Realização de guiões (3) 
Exposição virtual (1) 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

1 

Divulgação de 2 ações : 
1. Divulgação do Projeto à 
Comunidade Educativa. (3 
filmes) 
Divulgação das sessões 
de cinema: 
Site da escola (3) 
Facebook (3); 
Instagram (3) 
6.Exposição Virtual/ 
(Elaboração de um vídeo 
com trabalhos 
elaborados). -1 

 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

3 

1. Divulgação do Projeto à 
Comunidade Educativa. 
6.. Exposição virtual. 
EDUCAmedia. 
 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

1. Divulgação do projeto à Comunidade Educativa  Ao longo do ano X X X X X   X X   

2. Projeção de filmes educativos. Ao longo do ano X X X X X  X X X   

3. Adaptação de guiões didáticos em formato digital. Ao longo do ano X    X  X X    

4. Resolução dos guiões. Ao longo do ano X X X X X   X  X  

5. Realização de trabalhos diversos.       Ao longo do ano X X  X X   X    

6. Exposição virtual dos trabalhos. 3.º Período X X  X X  X X  X X 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Atividades do Grupo de Teatro  

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

     Motivar os alunos para a leitura e aperfeiçoar as competências de interpretação e compreensão de textos 

literários, valorizando a leitura performativa, em voz alta, expressiva e / ou dramatizada. 

     Promover atividades que estimulem a criatividade dos alunos e melhorem as competências da escrita e da 

oralidade. 

     Criar condições que, mediante a criatividade e a expressão artística, proporcionem espaços de convívio e de 

convivência. 

 
Trabalhar em equipa como forma de se melhorar a competência leitora dos alunos de 2º e de 3º ciclos 
 - Objetivos Específicos (OE): 

       1 -  Reforçar e consolidar bons hábitos de leitura 

       2 -  Melhorar as competências leitoras 

       3 -  Desenvolver a criatividade linguística e valorizar a expressão literária 

       4 -  Partilhar experiências entre professores e alunos 

       5 -  Desenvolver competências interpessoais 

       6-   Divulgar os eventos  

       7- Estruturar recursos pedagógicos. 

       8- Planificar atividades 

       9- Informar a comunidade educativa das atividades desenvolvidas 

       10- Sensibilizar para a participação nas atividades. 

 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO 
DESTINATÁRIOS / 

ENVOLVIDOS 
CALENDARIZAÇÃO 

(6) Reuniões de coordenação 

(objetivo: 6, 7 e 8) 

Professores 

Coordenadores  
Ao longo do ano 

(2) Dramatizações 

(objetivos:1,2,3,4,5, 6) 

Alunos e docentes de 

2º e 3º ciclos 
Ao longo do ano 

(2) Confeção de adereços e cenários (objetivo: 7) Alunos 1º e 2 Períodos 

(2)  Elaboração de cartazes de divulgação das 

dramatizações (objetivo: 10) 
Comunidade Educativa Ao longo do ano 

(2) Elaboração de uma notícia com descrição de 

todas as atividades desenvolvidas (objetivo:4 e 9) 
Comunidade Educativa Ao longo do ano 

(2) Guião de dramatizações (objetivo: 3) 

 Comunidade Educativa 1º e 2 Períodos 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 
 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  
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5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Carla Correia 500 

Elaboração de cartazes de divulgação das 

dramatizações. 

Confeção de adereços e cenários 

 

Luísa Drumond 500 Confeção de adereços e cenários 
Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

  

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 António Garcês (grupo 300) 
 Magda Saraiva (grupo 300)  

   

 

8. RECURSOS MATERIAIS   

 Adereços; 

 Auditório, 

 Cartazes; 

 Cenários; 

 Folhas policopiadas 

 Internet; 

 Palco. 
 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

X 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 12 
 Reciclagem /Reutilização de 

cenários/ adereços 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 Confeção de adereços e cenários 

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 12 Alunos dos 2º e 3º ciclos 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2 Dramatização (2) 

X 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 12 Alunos dos 2º e 3º ciclos 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2 Dramatizações (2) 

X 
8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
2 Dramatização (2) 
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educativos 

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 12 Alunos dos 2º e 3º ciclos 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2 Dramatização (2) 

X 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento dos EE na vida da Escola 

Nº de ações /eventos a promover 

que registem a presença dos 

Encarregados de Educação (30%) 
2 Dramatização (2) 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (70%) 
2 Dramatização (2) 

X 

11 - Intensificar o envolvimento de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
2 Dramatização (2) 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 1 Festival de Teatro Carlos Varela 

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola 

Nº total de ações/eventos a 

promover (60%) 
15 9 ações + 6 reuniões 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(40%) 

  

X 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
6 Ao longo do ano letivo 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
4 

Placar da HBG 

Site HBG 

Facebook “Comunidade HBG” 

Instangram 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
6 Ao longo do ano 

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

4 

 

 Guião de dramatizações (2) 

 Elaboração de cartazes de 

divulgação das 

dramatizações(2) 

 Confeção de adereços e 

cenários(2) 

  Elaboração de uma notícia 

com descrição de todas as 

atividades desenvolvidas 

 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (10%) 

3 
Site HBG 

Facebook “Comunidade HBG” 

Instangram 

Nº de ações / eventos a promover 

que sejam abertos à comunidade ou 

que envolvam agentes externos à 

Escola (90%) 

2 

Dramatização (2) 

Elaboração de uma notícia com 

descrição de todas as atividades 

desenvolvidas 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Reuniões de coordenação Ao longo do ano        X X X  

 Dramatizações Ao longo do ano  X X X X X X X X  X 

Confeção de adereços e cenários  1º e 2 Períodos X       X  X  

Elaboração de cartazes de divulgação das dramatizações Ao longo do ano        X X X  

Elaboração de uma notícia com descrição de todas as atividades 

desenvolvidas  
Ao longo do ano        X X X X 

Guião de dramatizações 

 
1º e 2 Períodos        X  X  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

  

 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

«ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO» 

 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1. Dinamizar atividades musicais na Escola, contribuindo para a formação integral dos alunos. 

2. Contribuir para o enriquecimento da cultura musical de toda a comunidade escolar. 

3. Desenvolver a capacidade de expressão musical, instrumental e vocal.  

4. Dinamizar o trabalho interdisciplinar no âmbito dos conteúdos programáticos de várias disciplinas. 

 

 

3. AÇÕES /EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Sessões de gravação de estúdio Alunos do 3º Ciclo             Ao longo do ano letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

  

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

   

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

  

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

 

 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

António Miguel Ascensão Jardim 

 

8. RECURSOS MATERIAIS: computador; microfone; programa Prologic X; processador de efeitos V-8; ficheiros de orquestrações 

“faixas de apoio”. 
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 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 10 Alunos do 3º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 Sessões gravação estúdio 

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
  

 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
  

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
  

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
  

Nº de Parceiros a envolver (60%)   

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
1 Sessões gravação estúdio 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

  

 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
  

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
   

 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
  

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

  

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

1  Site oficial da escola 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

1 Sessões gravação estúdio 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, desde que sejam 

cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por acréscimo, com um 2º 

indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

S Sessões de gravação de estúdio 

     Ao longo do ano letivo 

 x      x   x 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Clube de Xadrez 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

O1-  desenvolver cálculos matemáticos através do movimento das peças de xadrez 

O2- Reforçar a capacidade de concentração, responsabilidade e tomada de decisões. 

O3- Criar um momento lúdico e ao mesmo tempo aprender, desenvolvendo o raciocínio lógico. 

O4- Reconhecer e valorizar o Xadrez através de seus elementos constitutivos, como meio de educação multidisciplinar.   

O5- Melhorar a atenção, a concentração e organização da capacidade criativa. 

 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Sessões de esclarecimento e sensibilização sobre  

Xadrez- O2 e O5 
Alunos Durante o ano 

Torneio de Xadrez- O1,O2,O3, O4 e O5 Alunos 3º Período 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

  

  

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES 
 

 

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

João Garcia 240 Torneio de Xadrez 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

  

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

   Miguel Orlando Vieira Mendes Nunes 

8. RECURSOS MATERIAIS   

 Tabuleiros de jogo 
 Peças de Xadrez 
 Mesas 
 Cadeiras 
 Relógio 
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9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%)    

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 12  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

X 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
12  

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 12  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2  

 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento dos EE na vida da Escola 

(1) 

Nº de ações /eventos a promover 

que registem a presença dos 

Encarregados de Educação (100%) 
  

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
  

 

11 - Intensificar o envolvimento de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
  

Nº de Parceiros a envolver (60%)   

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (1) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
2  

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

1  

 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
  

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
  

 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
  

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

  

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (1) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

  

Nº de ações / eventos a promover 

que sejam abertos à comunidade ou 

que envolvam agentes externos à 

Escola (10%) 

  

(1) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%),  enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13       14 1   6  

S Sessões de esclarecimento e sensibilização sobre  Xadrez   X  X X   X    

  Torneio de Xadrez   X  X X   X    
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

CLUBE VIVER A VIDA, CVV 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
 

- Objetivos Gerais (OG): 
 
- Promover a Educação para a Cidadania Global no âmbito da Solidariedade/Voluntariado em contexto 
escolar; 
- Potenciar o papel da escola enquanto organização socialmente responsável; 
- Contribuir para a prática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 
 
- Objetivos Específicos (OE): 
 
- OE1 – Explorar o conceito de “Cidadania Global” em contexto escolar. 
- OE2 - Criar parcerias entre a escola e várias organizações não – governamentais, empresas e outras 
organizações; 
- OE3 – Organizar atividades no âmbito do voluntariado que promovam a aquisição e o desenvolvimento 
de competências pessoais, sociais e profissionais nos elementos da comunidade educativa; 
- OE4 – Reforçar a participação, amizade, o espírito de interajuda e                                                                                                                                                                                                                                                                    
a colaboração entre os elementos da comunidade educativa; 
- OE5- Melhorar a qualidade de vida de algumas famílias carenciadas da escola.  
- OE6- Promover boas práticas de cariz social, ambiental e económico. 
 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

1º Período   

Reuniões CVV Professoras CVV Setembro, 2021 – Junho, 2022 

Webinar: “Educação para a Cidadania: da 
teoria à prática 

Alda Matos Rosário 
DGS 

14 de Setembro, 2021 

Webinar: Diálogos no Sofá: Bora lá 
Alda Matos Rosário 
AIDGlobal 

17 de setembro, 2021 

Pedidos de ajuda/Solicitações: 
 1.Ex aluna – Isabel Freitas, 9º5 (aluna da 
Jaime Moniz) 
2. Sr. Luís – Funcionário/Garagem  
3. Micaela – Funcionária – 2º andar 
4. Gabinete de primeiros socorros  
 
 

1.Manuais escolares 
2. Vestuário 
3. Alimentação, vestuário e 
máscaras (COVID) 
4. Pensos higiénicos 

Setembro, 2021 
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Clean Up the Worl – Limpar o Funchal do 
Mar à Serra  

Eco- Escolas 
CVV 

08 de outubro, 2021 

Dia das Acessibilidades – Associação 
Salvador 
Palestra com Salvador Mendes de 
Almeida (8º6) 

CVV 
Associação Salvador 
8º6 
Grupo de Português (300) 

20.10.2021 

Webinar – Emergência Climática  
CVV  
DGS – Sair da Casca 

22.10.2021 

Diagnóstico e inscrições das famílias 
necessitadas da HBG 

Dt´s 
Famílias HBG com 
necessidades 

Outubro/Novembro, 2021 

Dinamização do placard do CVV/Bar dos 
alunos(as): Exposição de fotos, 
testemunhos e vídeos/testemunhos dos 
voluntários 
 

CVV 
 

Outubro, 2021 – Junho 2022 

Angariação de fundos – CVV  
Venda de bolachas no bar 

CVV Novembro, 2021 – Junho, 2022 

Recolha de papel – Troca de Papel por 
alimentos – Banco Alimentar da Madeira  

CVV 
Banco Alimentar Contra a 
Fome da Madeira 
EcoHBG 

Outubro, 2021 – Junho, 2022 

Campanha e recolha das tampinhas – 
Associação APDM 

CVV 
APDM 
EcoHBG 
Atividades Culturais 

Outubro, 2021 – Junho, 2022 

Voluntariado – Casa de Saúde São João 
de Deus, CSSJD 

CSSJD 
Associação Entrelaços 
CVV 
Alunos 
Dt´s 
Pais e Enc. De Educação 

Outubro, 2021 – Junho, 2022 
20.11.2021 – Visita às unidades 
15.01.2022 e 29.01.2022 e  
13.02.2022 
05.03.2022 e 19.03.2022 
30.04.2022 
14.05.2022 e 28.05.2022 
NOTA: 2º ou 3ºP – realizar um 
jogo de futebol 

Palestra sobre Saúde Mental e sua 
Prevenção (Auditório HBG) 

CVV 
CSSJD – Dra Lavínia + 
psicóloga 

25 de Novembro, 2021 
4 turmas de 9º ano 

Reflorestação (limpeza, passeio a pé ou 
plantação ou sementeira)  

CVV 
EcoEscolas 

Novembro, 2021 – Março, 2022 

Atividade - Caça ao tesouro 
CVV 
CSSJD 

04 de dezembro, 2021 
4 equipas de 3 alunos(as) = 12 
alunos + 1 ou 2 utentes por 
equipa 

Comemoração do Dia Internacional do 
Voluntariado na HBG 
 

CVV 
Alunos 
DT´s 

05 de Dezembro, 2021 
(2 sessões) 

Campanha de Natal – Natal mais feliz 
*Organização e recolha de alimentos; 
* Organização e distribuição de cabazes 
pelas famílias necessitadas HBG 

Alunos 
Famílias HBG 
DT´s 
CVV 
Atividades Culturais 

2 a 10 de dezembro, 2021 
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Instalação Pinheiro de Natal  (com 
material reutilizado) 

CVV 
EcoHBG 
Atividades Culturais 

Dezembro, 2021 

2º Período   

Projeto África  (+ 1 reunião, dia 
28.09.2021) 

Escolas da RAM (Escola do 
Estreito) 
CVV 

Janeiro – Março, Abril, 2022 

Visita ao canil Vasco Gil com alunos da 
HBG e utentes da CSSJD 

Entrelaços 
Ca(u)sa animal 
CVV 

Janeiro, 2022 

Voluntariado - Projeto das naninhas  
Confeção de naninhas – sessões de 
voluntariado 
 

Movimento Aconxego - 
Naninhas do bem – Madeira 
CVV 
Alunos voluntários dos 2º e 
3º Ciclos 
 

janeiro – junho, 2022 
2 sessões/visitas  (2º Ciclo) 
 

Ação de sensibilização sobre Bem-estar 
animal 
 

Médico(a) veterinária 
Alunos 
DTs 
CVV 
Ca(u)sa animal 

Janeiro ou Fevereiro, 2022 

Ações de sensibilização sobre algumas 
possíveis temáticas nomeadamente: os 
direitos humanos, ODS e o papel das 
Organizações não governamentais na 
sociedade e no mundo  

AMI 
CVV 
AIDGlobal 
 
 

Janeiro – Junho, 2022 

Ação de sensibilização: “Prevenção da 
doença oncológica”  

Presidente da LPCC – Ricardo 
Sousa 
Colaboradores da LPCC 
Alunos de 2º e 3 º Ciclos 
HBG  

2º ou 3º Período 

Campanha de angariação de alimentos - 
Páscoa  - elaboração de cabazes famílias 
carenciadas HBG 

Grupo De Português(300) 
CVV 

2º P 

Dia internacional da família. 

Alunos 
Encarregados de Educação 
CVV 
DTs 
 

3º Período 

Webinar – Educação para a Cidadania: 
Potencialidades do Voluntariado 

CVV 
Formação Parental – Juntos 
para aprender 

2º ou 3º Período 

Dinamização de um grupo informal de 
voluntários no WhatsApp 

CVV Setembro 2021 – Junho, 2022 

  Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 
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4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Campanha de Natal – Natal mais feliz – 
recolha de alimentos, Campanha e recolha 
das tampinhas, Instalação Pinheiro de 
Natal  (com material reutilizado) 

Atividades Culturais 
Coordenação da Direção de turma  

Clean Up the Worl – Limpar o Funchal do 
Mar à Serra (Parceria com o Eco-Escolas e 
escola Azul); Reflorestação (limpeza, 
passeio a pé ou plantação ou sementeira); 
Campanha e recolha das tampinhas; 
Recolha de papel – Troca de Papel por 
alimentos – Banco Alimentar da Madeira; 
Instalação Pinheiro de Natal  (com 
material reutilizado)  

EcoHBG 

Dia das Acessibilidades – Associação 
Salvador, campanha de angariação de  
alimentos (Páscoa) 

Grupo de Português (300) 

Ação de sensibilização sobre Bem-estar 
animal e Visita ao canil Vasco Gil com 
alunos da HBG e utentes da CSSJD 

Ca(u)sa animal 

Webinar – Educação para a Cidadania: 
Potencialidades do Voluntariado 

Formação Parental – Juntos para aprender 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

A definir posteriormente    

   

   
Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

1-Fundação AMI 
Oportunidade do exercício de voluntariado, formação, 
certificados (Linka-te aos outros e ações de sensibilização) 

2-Casa de Saúde São João de Deus  
 

Oportunidade do exercício de voluntariado, certificados, 
formação 

3-Associação Entrelaços Oportunidade do exercício de voluntariado 

4-Ótica da Sé Doação de material de ótica 

5- AIDGlobal  Formação alunos e docentes HBG 

6- APDM – Associação Portuguesa de 
Deficientes da Madeira 

Cadeira de rodas 

7- Movimento AconXego – Naninhas do 
Bem Madeira 

Oportunidade de voluntariado 

8- Associação Salvador Formação/ alunos sobre Acessibilidades  
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10- CASA – Centro de Apoio aos Sem 
abrigo 

Oportunidade do exercício de voluntariado, certificados 
Entrega de embalagens. 

11- Direção Geral de Educação  Formação docentes do CVV 

12 – Banco Alimentar Contra a Fome Alimentos para as famílias HBG 

13 – Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
LPCC 

Formação alunos 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

• Alda Matos Rosário - Coordenadora 
• Diva Castro 
• Maria José Martins 
• Nélia Faria 

   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   
•   Auditório, Coletes, Computador, colunas de música, projetor de vídeo, cartazes, camisolas do CVV, Crachás do CVV, Pins, 

cofres, autorizações, listas de voluntários, certificados, bolachas, fotografias, placares, balões, entre outros. 
 

 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

X 

5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

    6 

1-Clean Up the Worl – Limpar o 
Funchal do Mar à Serra; 2-
Campanha e recolha das 
tampinhas 3- Reflorestação 4-
Projeto das naninhas; 5-Ações de 
sensibilização sobre algumas 
possíveis temáticas; Instalação 
Pinheiro de Natal  (com material 
reutilizado) 
 

X 

6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4 

1-Campanha e recolha das 
tampinhas; 2-*Organização e 
recolha de alimentos; 3-Projeto 
das naninhas; Instalação Pinheiro 
de Natal (com material 
reutilizado) 
 

X 

7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

8 

1-Clean Up the Worl – Limpar o 
Funchal do Mar à Serra; 2-
Voluntariado – Casa de Saúde 
São João de Deus, CSSJD; 3-
Palestra sobre Saúde Mental e 
sua Prevenção; 4-Reflorestação; 
5-Atividade - Caça ao tesouro; 6-
Projeto das naninhas; 7-Ação de 
sensibilização: 8-“Prevenção da 
doença oncológica” 

X 8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

20 
 Todas as ações que envolvem 
alunos. 
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X 

9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

25 

Todas as ações que envolvem 
alunos - 21) + 1-Webinar: 
“Educação para a Cidadania: da 
teoria à prática; 2-Webinar: 
Diálogos no Sofá: Bora lá; 3-
Webinar – Emergência Climática; 
4- Recolha de papel – Troca de 
Papel por alimentos – Banco 
Alimentar da Madeira 

X 

10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

2 

Dia internacional da família. 
Webinar – Educação para a 
Cidadania: Potencialidades do 
Voluntariado 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

1 
Webinar – Educação para a 
Cidadania: Potencialidades do 
Voluntariado 

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

26 

Webinar: “Educação para a 
Cidadania: da teoria à prática; 
Webinar: Diálogos no Sofá: Bora 
lá; Clean Up the Worl – Limpar o 
Funchal do Mar à Serra; Dia das 
Acessibilidades – Associação 
Salvador; Webinar – Emergência 
Climática; Recolha de papel – 
Troca de Papel por alimentos; 
Campanha e recolha das 
tampinhas; Voluntariado – Casa 
de Saúde São João de Deus, 
CSSJD; Palestra sobre Saúde 
Mental e sua Prevenção; 
Reflorestação; Atividade - Caça 
ao tesouro; Organização e 
distribuição de cabazes(Natal); 
Projeto África ; Visita ao canil 
Vasco Gil; Projeto das naninhas; 
Ação de sensibilização sobre 
Bem-estar animal; Ações de 
sensibilização sobre algumas 
possíveis temáticas; Ação de 
sensibilização: “Prevenção da 
doença oncológica”; elaboração 
de cabazes famílias (Páscoa); 
Webinar – Educação para a 
Cidadania: Potencialidades do 
Voluntariado. + Nº de iniciativas 
em parceria (EX. Portugu~es- 
300, ECoHBG. Etc) (6) 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 19 
Confirmar ponto 6. (13 parceiros  
+ 6 iniciativas em parceria) 

X 

12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

30 Todas as ações com e sem alunos 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

11 
Ações desenvolvidas com outras 
iniciativas da HBG 

X 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

35 
 34 reuniões – CVV (1 por 
semana) 
1- Escola Estreito (Graça) 

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

80 
 20 textos ou vídeos redigidos 
para divulgação * 20 * 4 = 80 
(facebook, sitio da Hbg, …., …) 

X 

14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

35 
34– CVV 
1-CVV + Escola Estreito (Graça) 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

20 
20 textos ou vídeos redigidos 
para divulgação 
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X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

80 
 20 textos ou vídeos redigidos 
para divulgação * 20 * 4 = 80 
(facebook, sitio da Hbg, …., …) 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

21  
Ver ações patentes no ponto 11 
(anterior) 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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35 RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

 Com alunos              

Clean Up the Worl – Limpar o Funchal do Mar à Serra  ×  × × ×  × ×  × × 

Dia das Acessibilidades – Associação Salvador 
 Palestra com Salvador Mendes de Almeida (8º6) 

 
  × × × 

 
× × 

  × 

Campanha e recolha das tampinhas – Associação APDM  × ×  × ×  × ×  × × 

Voluntariado – Casa de Saúde São João de Deus, CSSJD    × × ×  × ×  × × 

 Palestra sobre Saúde Mental e sua Prevenção    × × ×  × ×  × × 

Reflorestação (limpeza, passeio a pé ou plantação ou sementeira)  ×  × × ×  × ×  × × 

Recolha de alimentos Banco Alimentar  - Supermercado Continente – 

Madalenas – St António 
 

  × × × 
 

× × 
 

× × 

Atividade - Caça ao tesouro    × × ×  × ×  × × 

Comemoração do Dia Internacional do Voluntariado na HBG     × ×  × ×  × × 

Campanha de Natal – Natal mais feliz 
*Organização e recolha de alimentos; 

 × ×  × ×  × ×  × × 

Instalação Pinheiro de Natal  (com material reutilizado)  × ×  × ×  × × × × × 

Organização e distribuição de cabazes pelas famílias necessitadas HBG     × ×   ×  × × 
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Projeto África  (+ 1 reunião, dia 28.09.2021)     × ×   ×  × × 

Visita ao canil Vasco Gil com alunos da HBG e utentes da CSSJD    × × ×   ×  × × 

Voluntariado - Projeto das naninhas  
Confeção de naninhas – sessões de voluntariado 

 × × × × ×   ×  × × 

Ação de sensibilização sobre Bem-estar animal     × ×   ×  × × 

Ações de sensibilização sobre algumas possíveis temáticas nomeadamente: os 
direitos humanos, ODS e o papel das Organizações não governamentais na 
sociedade e no mundo 

 
×   × × 

  ×  
× × 

Ação de sensibilização: “Prevenção da doença oncológica”    × × ×   ×  × × 

Campanha de angariação de alimentos -  elaboração de cabazes famílias 
carenciadas HBG 
Páscoa 

 

   × × 
  ×  

× × 

Dia internacional da família.     × ×   ×  × × 

Webinar – Educação para a Cidadania: Potencialidades do Voluntariado     × × × × × × × × 

Dinamização de um grupo informal de voluntários no WhatsApp     × ×   × × × × 
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Sem alunos  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Reuniões CVV  e parceiros         × × × × × 

Webinar: “Educação para a Cidadania: da teoria à prática        × ×  × × 

   Webinar: Diálogos no Sofá: Bora lá        × ×  × × 

Pedidos de ajuda/Solicitações 
 

      
 × × × × × 

Webinar – Emergência Climática        × ×  × × 

Diagnóstico e inscrições das famílias necessitadas da HBG        × × × × × 

Dinamização do placard do CVV/Bar dos alunos(as): Exposição de fotos, 
testemunhos e vídeos/testemunhos dos voluntários 

 

      

 × × × × × 

Angariação de fundos – CVV  
Venda de bolachas no bar 

      
 × ×  × × 

Recolha de papel – Troca de Papel por alimentos – Banco Alimentar da 
Madeira 

      
 × ×  × × 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Parlamento Jovem Regional 

 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
1.  OE2: Reforçar uma cultura de cidadania, focalizada na relação com os outros.  

 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Sessão de esclarecimento sobre o projeto: 
Parlamento Jovem Regional.  

Turmas 2, 3, 4 do 7ºano 1º Período 

2 aulas para pesquisa e elaboração de medidas  Turmas 2, 3, 4 do 7ºano 1º Período 

Sessão escolar: votação de medidas para o projeto 
de recomendação” e eleição de deputados  

Turmas 2, 3, 4 do 7ºano 
1º Período 
 

Reuniões preparatórias ( com alunos de outras 
escola) 

4 alunos 2º período 

Sessão Plenária 2 alunos 
3º Período 
 

   
Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

    

   
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Direção Regional de Educação Informações, Regulamento e orientações 

Escola a designar para reunião preparatória Cedência de espaço para a reunião. 

Assembleia Legislativa Regional 
Informações, Regulamento e cedência do espaço para a reunião de comissão 
e Sessão Plenária. 

. 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Daniela Inês Correia 
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8. RECURSOS MATERIAIS   
  Papel, esferográficas, projetor, internet, computador. 
 

 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

x 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

x 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 75  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

5  

x 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

x 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

  

x 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 75 

Informações sobre as 
instituições democráticas e 
sensibilização para a cidadania 
ativa e responsável. 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

75 
1 aula, 4 reuniões e sessão 
Plenária 

x 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

  

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

  

x 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

2 
Reunião preparatória e Sessão 
Plenária 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 2 DRE e ALR 

x 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

5 
1 aula, 2 reuniões com alunos 
eleitos, Sessão Preparatória e 
Sessão Plenária 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

  

x 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

  

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

  

x 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

2 
1 aula; 1 reunião com alunos 
eleitos 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

1 1 projeto de recomendação 

x 
16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

2 
Reunião preparatória e Sessão 
Plenária 
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internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

2 
Reunião preparatória e Sessão 
Plenária 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Sessão de esclarecimento sobre o projeto: Parlamento Jovem Regional.  1  1º período  X   X     X  

2 aulas para pesquisa e elaboração de medidas  1  1º período  X   x     x  

Sessão escolar: votação de medidas para o projeto de recomendação” e eleição de 
deputados  

2 2º período  X   X   X  X  

Reuniões preparatórias ( com alunos de outras escola) 2 2º período  x   x  X X  X X 

Sessão Plenária 3  3 ºperíodo  X     x x   x 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Projeto “ Direitos Humanos, Cidadania e Inclusão ” - Parlamento Jovem Nacional 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1. Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política; 
2. Dar a conhecer a Assembleia Legislativa Regional e a Assembleia da República, o significado do 
mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão do Parlamento, 
enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses; 
3. Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação 
das decisões; 
4. Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, definido anualmente; 
5. Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais; 
6. Estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores 
da tolerância e da formação da vontade da maioria. 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Inscrição da Escola no Programa Nacional  SRE / ASSEMBLEIA REPÚBLICA 23 Agosto  a 24  Outubro 

Ações de divulgação Alunos do 3º Ciclo 15 Outubro a 30 Novembro 

Divulgação junto dos Diretores de Turma Diretores Turma 3º Ciclo 15 Novembro  

Formação de Listas DT/Alunos candidatos 15 Novembro a 10 Dezembro 

Apoio individual às Listas Alunos candidatos 6 a 14 Janeiro 

Campanha eleitoral Todos os alunos  18 e 19 Janeiro 

Dia de Reflexão Equipa dinamizadora 20 Janeiro 

Eleições Todos os alunos de 2º e 3º ciclos 21 Janeiro 

Apuramento dos votos – Método de Hondt Deputados eleitos 21 Janeiro 

Afixação de Resultados – Convocatória Deputados Deputados eleitos 25 Janeiro 

Sessão Escolar Deputados eleitos 28 Janeiro 

Comunicação do Projeto de Recomendação e dos 
Deputados representantes da HBG 

Deputados eleitos na Sessão 
Escolar 

4 Fevereiro   

Preparação do(a) Deputado Candidato a 
Presidente da Mesa da Assembleia 

Deputado(a) eleito(a) na Sessão 
Escolar 

Fevereiro/Março 

Seleção entre todas as Escolas da RAM da 
Presidente da Mesa da Assembleia Legislativa 
Regional 

Deputado(a) eleito(a) na Sessão 
Escolar 

A definir pela Assembleia Legislativa 
Regional 

Preparação dos Deputados Representantes da HBG 
Deputados eleitos na Sessão 
Escolar 

 Fevereiro/Março 
 

Sessão Regional 
Representação da HBG e de todas 
as escolas da RAM 

A definir pela Assembleia 

Legislativa Regional 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 
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4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Ações de divulgação Diretores de Turma 

Página Web da Escola Divulgação das notícias do Projeto na Página Web da Escola 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABORA 

Diretores de Turma dos Alunos que formarem 
listas 

 
Divulgação do PJN junto dos seus alunos; Seleção de 
Alunos; Elaboração de listas ordenadas 

   
Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Direção Regional de Educação Logística do Projeto a nível regional 

Assembleia Legislativa Regional Sessão Regional 
Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   
• Ana Paula de Sousa Mendonça e Noite 

• João Arlindo da Silva de Sousa  
   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   
• Materiais específicos enviados pela Assembleia da República 

• Recursos audiovisuais e informáticos 

• Cartazes e panfletos 
 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 31 
 
Deputados a eleger 
 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

1 
 
Elaboração de Cartazes com 
as Medidas 

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 31 
Deputados a eleger 
 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

1 
 
Elaboração de Cartazes com 
as Medidas 

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 31 
Deputados a eleger 
 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4 

- Elaboração das Listas 
ordenadas 
- Conferencia de 
sensibilização 
- Elaboração de Cartazes com 
as Medidas 
- Preparação da 
representação da HBG 
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-Sessão Regional na 
Assembleia Legislativa 
Regional 

 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

2 

 
- Conferencia de 
sensibilização 
- Elaboração de Cartazes com 
as Medidas 
 

 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 850 
 
Alunos do 3º Ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

3 

 
 - Conferencia de 
sensibilização 
 - Elaboração de Listas 
- Elaboração de Cartazes com 
as Medidas 

 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

2 

 
- Autorização para os seus 
Educandos integrarem as 
Listas 
- Sessão Regional 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

2 

 
- Colaboração dos 
Encarregados de Educação 
na preparação dos seus 
Educandos para o debate 
regional 
- Sessão Regional 

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

2 
- Conferencia de 
sensibilização 
- Sessão Regional 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 2 

- Direção Regional de 
Educação 
- Assembleia Legislativa 
Regional 

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

5 

 
 
- Divulgação do Projeto 
- Sessão Escolar 
- Campanha eleitoral 
- Eleições 
- Preparação da 
representação da HBG 
-Sessão Regional 
 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

1 

 
- Notícias do Projeto na 
página Web da Escola 
 

 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

- 
 

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

- 
 

 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

6 

- Divulgação do Projeto 
- Sessão Escolar 
- Preparação da 
representação da HBG para a 
Sessão Regional 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

2 

 
- Sessão Escolar 
- Preparação da 
representação da HBG 
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16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

2 
- Sessão Regional 
- Divulgação na Página web 
da HBG 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

2 

 
- Sessão Regional 
- Divulgação na Página web 
da HBG 
 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Inscrição da Escola no Programa Nacional Outubro     x       

Ações de divulgação Outubro/Novembro    x x    x x  

Formação de Listas Janeiro     x x  x    

Campanha eleitoral Janeiro  x      x x x  

Preparação dos Deputados Representantes da HBG Fevereiro      x  x  x x 

Sessão Regional (Assembleia Legislativa Regional) Fevereiro X    X x x X X x X 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

PESPR – Projeto Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

Objetivo Geral:  
Incentivar a adoção consciente de atitudes que evitem comportamentos de risco, que minimizem a exposição a diversos tipos de 

acidentes e que consciencializem e treinem alguns procedimentos de prevenção e emergência face aos riscos. 

 

Objetivos Específicos: 
1. Conhecer o Plano de Evacuação da Escola e as normas e regras de evacuação; 

2. Elaborar e dinamizar o Plano de Prevenção e Emergência da escola; 

3. Conhecer rotinas e procedimentos de autoproteção a adotar na segurança e prevenção de riscos; 

4. Identificar riscos, procedimentos de emergência, medidas de prevenção e de autoproteção, sinaléticas, plantas de emergência 

e conhecimento e reflexão acerca do espaço envolvente e dos seus riscos; 

5. Criar uma cultura de segurança que implica uma reflexão, espírito crítico e aprendizagem com o objetivo de encarar a 

segurança como uma responsabilidade partilhada; 

6. Sensibilizar para as medidas de prevenção e cuidados a ter em relação à pandemia “Covid-19, Medidas de Prevenção”; 

7. Divulgar o Plano de Contingência aos elementos da comunidade escolar, fornecendo formação e esclarecimentos; 

8. Sensibilizar para as orientações sobre o planeamento, a organização e funcionamento das atividades letivas e formativas. 

9. Conhecer os gestos que salvam uma vida: massajar e reanimar, desfibrilhar; 

10. Identificar os riscos tecnológicos, naturais e mistos e saber a autoproteção e prevenção face aos mesmos; 

11. Identificar os agentes da Proteção Civil, emissão de avisos e principais medidas de autoproteção; 

12. Apropriar conhecimentos sobre sinalização e regras de trânsito e interiorização de normas de conduta e comportamentos 

específicos por parte dos utentes das infraestruturas rodoviárias; 

13. Implementar um código de boas práticas que evite a ocorrência de riscos associados à produção e confeção de produtos 

alimentares, em termos de higiene e segurança dos processos; 

14. Estruturar e refletir sobre os recursos de caráter científico-pedagógico para o projeto; 

15. Elaborar os recursos e organizar as atividades no âmbito da participação na escola e relação com a comunidade; 

16. Partilhar informações e/ou tomar decisões no âmbito da Equipa de Emergência e Segurança da escola. 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

(5) Apresentações temáticas: 

PowerPoint/vídeos/Cartaz/Jogos/Quiz 

Alunos de 2º e 3ºciclos / Delegados de 

Segurança 

Ano letivo* 5 

sessões/turma 

(1) Sensibilização para a sinalética de segurança e de circulação 

nos corredores, espaços, mapas de circulação e de zonas de 

recreio dos alunos, de acordo com o Plano Estratégico de 

Atuação 

Comunidade Educativa / Delegados de 

Segurança 
Setembro 

(1)  Exercício: “A Terra Treme” 
Comunidade educativa/Delegados do 

PESPR 
5 novembro 

(1) Divulgação: Plano de Prevenção e Emergência da Escola 

Professores; Funcionários Secretaria; 

Pessoal Acão Educativa / Delegados de 

segurança; Técnicos de Proteção Civil 

1ºperiodo 

(1) Divulgação do Plano de Contingência/Esclarecimentos/ 

Formação - Lavagem de mãos; Regras de etiqueta respiratória; 

Lidar com situações de alunos que possam manifestar sinais de 

SARS-CoV2 - Medidas de Prevenção Covid_19 

Docentes/Presidente do C.E.; Delegados 

de Segurança 

1ºperiodo 

(1) Esclarecimentos/ Formação - Lavagem de mãos;  

Regras de etiqueta respiratória; lidar com situações de alunos que 

possam manifestar sinais de SARS-CoV2; 

Assistentes Técnicos/Coordenadora do 

Plano, Delegados de Segurança 

1ºperiodo 

(1) Esclarecimentos/ Formação - Lavagem de mãos; Regras de 

etiqueta respiratória; Lidar com situações de alunos que 

possam manifestar sinais de SARS-CoV2 

Assistentes Operacionais/Coordenadora 

do Plano, Delegados de Segurança 

1ºperiodo 

(1) Ação de formação Teórico-prática: Técnicas de utilização dos Professores; Funcionários Secretaria; 1ºPeríodo 
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meios de primeira intervenção: extintores e carretéis de calibre 

reduzido 

Pessoal Acão Educativa; alunos/ Delegados 

do PESPR; Técnicos de Proteção Civil; 

Bombeiros Sapadores. Grupo 510. 

(1) Divulgação do Plano de Contingência aos pais e Encarregados 

de Educação - Medidas de Prevenção Covid_19 

Encarregados de Educação/ Coordenadora 

do Plano, Delegados de Segurança 

Ao longo do ano 

letivo 

(1) Simulacro: (evacuação parcial da escola). Esta deverá ser do 

conhecimento de toda a comunidade escolar/ diretor de turma 

Alunos de 2º e 3ºciclos / Delegados de 

Segurança  

Ao longo do ano 

letivo 

(1) Elaboração/conclusão/atualização: Plano de Prevenção e 

Emergência da escola 

Delegados de Segurança, CE/Serviço 

Proteção Civil, SRECT 

Ao longo do ano 

letivo 

(1) Ação: Formação especial aos elementos da comunidade escolar 

com funções específicas na Organização de Emergência - Plano 

de Emergência 

Delegados de Segurança; Agentes 

Segurança, Equipa Segurança Evacuação, 

Equipa Primeiros Socorros/ Técnicos de 

Proteção Civil; Responsável SRECT – 

Proteção Civil. 

Ao longo do ano 

letivo 

(1) Ação: Plano de Prevenção e Emergência 

Professores Diretores de turma; delegados 

de turma, Funcionários Secretaria; Pessoal 

Acão Educativa/ Delegados do PESPR; 

Técnicos de Proteção Civil 

Ao longo do ano 

letivo 

(10) Reuniões da equipa de segurança 
Equipa de segurança / Delegados de 

segurança, Conselho Executivo 

Ao longo do ano 

letivo 

(1) Divulgação de atividades e elaboração do relatório anual do 

Projeto ESPR na HBG e SRECT 

Responsáveis da SRECT/ Serviço Proteção 

Civil da Madeira / Delegados de segurança 

Final do ano 

letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Exercício: “A Terra Treme” Clube Fotografia 

Divulgação do plano de contingência aos alunos; bons 

hábitos de higiene;/Divulgação PPE 

Educação Visual – Grupo 600 3ºciclo e Grupo 240 2ºciclo  

Criação de banda desenhada e de cartaz 

Ação: Técnicas de utilização dos meios de primeira 

intervenção: extintores e carretéis de calibre reduzido 
Grupo 510 FQ; Projeto Laboratório  

Divulgação do Plano de Contingência/Plano de Prevenção 

e Emergência/Medidas de Prevenção Covid_19 

Conselho Executivo (Plano de Contingência e Estratégico de Atuação) 

Coordenação de Direção de turma 2º e 3º ciclos/Dinâmica do Diretor 

de Turma na HBG 

Visitas de estudo – Escola de condução, ETRSU,  A Ciência em Ação 

Sensibilizações sobre os resíduos e meio ambiente A Ciência em Ação 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Licínio Miguel Vasconcelos Albino da Silva  CTIC - 550 

Elaboração dos mapas sobre a distribuição das turmas. 

Verificação das turmas no ponto de encontro dos 

simulacros 

Maria Helena Abreu Fernandes de Almeida Galvão P - 300 Exercício: “A Terra Treme” 

Carla Luísa Gonçalves EVT - 240 Exercício: “A Terra Treme” 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Proteção Civil – Serviço Regional (Técnico) Apoio cientifico-pedagógico e em recursos materiais 

SRECT – Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (Assessor) Apoio cientifico-pedagógico e em recursos materiais 

BMF/BVM - Bombeiros Municipais/Voluntários/Sapadores Apoio cientifico-pedagógico e em recursos materiais 

PSP – Polícia de Segurança Pública (Escola Segura) Apoio cientifico-pedagógico e em recursos materiais 

DGS - Direção Geral de Saúde Apoio cientifico-pedagógico e em recursos materiais 

IA Saúde – Instituto Administração da Saúde (enfermeira/médico) Apoio cientifico-pedagógico e em recursos materiais 
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7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Fátima Teles (Presidente do Conselho Executivo) 

 Carlos Mendonça (Chefe de Segurança) 

 Ricardo Gouveia (Delegado de Segurança e Aplicador do projeto) 

 Carlos Gomes (Coordenador, Delegado de Segurança e Aplicador do projeto) 

 Jorge Maurílio (Aplicador do projeto)  
   

 

8. RECURSOS MATERIAIS   

 Diversificados, em função da natureza de cada ação ou evento; 

 Fascículos do Plano de Prevenção e Emergência, registos de segurança das medidas de autoproteção;  

 Meios de primeira intervenção: extintores, RIA e material dos laboratórios científicos; 

 Equipamento eletrónico: máquina fotográfica, câmara de filmar, computador com rede, projetor, colunas. 

 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

x 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 
Turmas de 2º e 3ºciclos 

e Comunidade escolar 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
4 

1 Sessão por turma, ações e 

simulacros abrigo/evacuação 

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 Alunos do 2ºciclo e 3ºciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 

Apresentações temáticas, Cartazes 

e Banda desenhada, Hábitos de 

higiene  

X 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 
Turmas de 2º e 3º ciclo 

e comunidade escolar 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
4 

1 Sessão por turma, ações e 

simulacros abrigo/evacuação 

X 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
4 

Todos os alunos, incluindo 

Unidade Especializada e alunos em 

cadeira de rodas 

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 Comunidade escolar 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
5 Todas, apenas para alunos 

x 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 

7 

Simulacros de evacuação e abrigo, 

divulgação plano de contingência e 

do PPE 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 

1 

Palestra - Vinda de país com 

formação profissional de 

segurança e socorro ou saúde 

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
12 

Formação específica DS 

Formação: docentes, alunos e 

funcionários 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 6 

EMIR/ Proteção Civil/ 

A.I.G/Bombeiros/ PSP/SRECT/ IA 

Saúde/DGS/Impacto 

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
25 

Todas as atividades (15) 

Reuniões (10) 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

6 

Divulgação Plano de 

Contingência/Criação de 

BD/animação Covid-19 e ação 

sobre extintores (EV e FQ) 

X 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 
Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
10 

Preparação simulacros e outros 

documentos de segurança 

Delegados e Aplicadores e CE – 

preparação do PPE 
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Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
6 

Panfletos, relatórios, vídeos, 

fotografias, fichas, etc. 

Divulgação de 2 ações x 3 

(simulacros, ações,) 

em: 

- Site da escola; 

- Facebook; 

- DIFID; 

- Instagram 

- Placares/painel ESPR 1ºpiso 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
10 

Delegados e aplicadores/ CE 

Equipa de segurança – preparação 

de simulacros 

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

6 
Folhetos, cartaz, prospeto, fichas 

de registo,  

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

6 

Divulgação das atividades do 

PESPR na HBG no site 

educareprevenir.madeira.gov.pt/  

e balanço anual à assessoria da 

SRE, site HBG e convite aos EE 

Divulgação de 2 eventos x3: 

- Site da escola; 

- Facebook; 

- Instagram; 

- Meios de Comunicação social; 

-Espaços eletrónicos de 

instituições/organizações (SRPCivil) 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

3 
Formação específica aos EE e 

comunidade escolar sobre 

exercício de abrigo e evacuação 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 

http://espr.duplaforma.com/
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Apresentações temáticas: PowerPoint/vídeos/Cartaz/Jogos/Quiz 
Ano letivo/ 

5 sessões/turma 
x  x x x x   x x x  

Sensibilização para a sinalética de segurança e de circulação nos corredores, espaços, mapas de 

circulação e de zonas de recreio dos alunos, de acordo com o Plano Estratégico de Atuação 
Setembro     x  x x x x  

Divulgação: Plano de Prevenção e Emergência da Escola 1ºperiodo      x x x x x x 

Simulacro/Exercício: “A Terra Treme” 5 novembro x  x x x x x x x x x 

Divulgação do Plano de Contingência/Esclarecimentos/ Formação – Docentes 

Medidas de Prevenção Covid_19 
1ºPeríodo      x x x x x  

Esclarecimentos/ Formação / Plano de Contingência - Assistentes operacionais 

Medidas de Prevenção Covid_19 
1ºPeríodo      x x x x x  

Esclarecimentos/ Formação / Plano de Contingência - Assistentes técnicos 

Medidas de Prevenção Covid_19 
1ºPeríodo      x x x x x  

Divulgação do Plano de Contingência - Pais e Encarregados de Educação 

Medidas de Prevenção Covid_19 
1ºPeríodo      x x x x x  

Ações de formação Teórico-práticas: Técnicas de utilização dos meios de primeira intervenção: 

extintores e carretéis de calibre reduzido 
1ºPeríodo       x x x x  

Simulacro: (evacuação parcial da escola com divulgação) Ano letivo x  x x x x x x x x  

Elaboração/conclusão/atualização: Plano de Prevenção e Emergência da escola Ano letivo       x x x x  

Ação: Formação especial aos elementos da comunidade escolar com funções específicas na 

Organização de Emergência - Plano de Emergência 
Ano letivo       x x x x  

Ação: Plano de Prevenção e Emergência de Escola Ano letivo x  x x x   x x x  

Reuniões da equipa de segurança da escola Ano letivo        x x x  

Divulgação de atividades e relatório anual do Projeto ESPR na HBG e SRECT.  Final do ano letivo       x x x x x 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Plano Regional de Educação Rodoviária 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1 - Proporcionar vivências de situações de aplicação de regras e sinais de trânsito; 
2 - Desenvolver nos alunos comportamentos adequados no ambiente rodoviário; 
3 - Sensibilizar os alunos para o conhecimento das principais regras e sinais de trânsito, essenciais para circularem   

com segurança; 
4 - Desenvolver uma cultura de educação para a segurança rodoviária junto da escola-comunidade educativa; 

     5 – Estruturar recursos pedagógicos e/ou tomar decisões no âmbito do projeto.  
  

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Circuito Rodoviário  Alunos do 2º e 3º ciclo Ao longo do ano letivo 

Taça Escolar de Educação Rodoviária  Alunos do 2º e 3º ciclo 2º período 

Orientação Rodoviária  Alunos do 2º e 3 ciclo 2º período 

Concurso de Fotografia  Alunos do 2º e 3º ciclo 2º período 

Reuniões Colaborantes nas atividades Ao longo do ano letivo 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

  

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

   
 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

  
 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

• Emanuel Resende (Coordenador) 
   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   
•   Bicicletas, sinais de trânsito, pinos, mapas e outros materiais inerentes às ações /eventos  

 
 



3 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 41   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4  

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) -  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

-  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 41  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4  

 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

4  

 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 41  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4  

 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

-  

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

-  

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

-  

Nº de Parceiros a envolver (60%) -  

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

4  

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

-  

 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

6  

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

2   

 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

6  

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

2  

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

2  

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

2  
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Circuito Rodoviário  Ao longo do ano letivo X  X X X   X X X X 

Taça Escolar de Educação Rodoviária  2º período X  X X X   X X X X 

Orientação Rodoviária  2º período X  X X X   X X X X 

Concurso de Fotografia  2º período X  X X X   X    

Reuniões Ao longo do ano letivo        X X X  

 
 



1 

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia 

PLANO DE AÇÃO 

(Contributo para a construção do Plano Anual de Escola) 

2021 / 2022 

CA(U)SA ANIMAL 

Adota uma vida, aquece a tua! 

ANEXO OI35



2 

 

 

                             PLANO DE AÇÃO º1 

                                                                                               2021 -2022 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

CA(U)SA ANIMAL – Adota uma vida, aquece a tua! 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
 

- Objetivos Gerais (OG): 
 
- Promover a sensibilização para os Direitos dos Animais, no âmbito da Solidariedade, dos Afetos em 
contexto escolar, de forma integrada e participativa; 
- Contribuir para a prática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ODS3- SAÚDE DE QUALIDADE; 
ODS 4 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE; ODS 12- PRODUÇÃO E CONSUMOS SUSTENTÁVEIS. 

- Objetivos Específicos (OE): 
 
- OE1 – Conhecer e divulgar instituições no âmbito da Causa Animal; 
- OE2 - Criar parcerias entre a Escola, as Clínicas Veterinárias, Associações de Animais e Junta de Freguesia 
capacitadas para a realização de esterilização gratuita; 
- OE3 – Organizar atividades no âmbito da Causa animal que promovam a aquisição e o desenvolvimento 
de competências pessoais e sociais; 
 - OE4 - Consciencializar para a importância da política dos 5 R´s – responsabilidade, redução, reutilização, 
reciclagem, revolução ética; 
- OE5 – Reforçar a participação dos alunos, o espírito de interajuda e de solidariedade nas Instituições de 
animais, no âmbito da Cidadania Global;    
-OE6- Recolher e tratar materiais que reúnam as condições necessárias para a confeção dos brinquedos 

para animais; 

- OE7- Incentivar e adotar boas práticas de cariz social e ambiental, no âmbito da Sustentabilidade, 
promovendo o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos animais, tirando-os do sofrimento e 
privação de necessidades básicas de sobrevivência. 
- OE8- Aquisição de conhecimento acerca da missão, objetivos e motivação intrínseca das Associações de 
ajuda aos animais. 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Reuniões CA(U)SA Animal 
 

Colaboradores/ Parceiros Setembro, 2021 – Junho, 2022 

 
Ação de sensibilização: “Quem somos? O 
que fazemos no Canil Vasco Gil?” (1) 
 

 
Alunos do 2º e 3º ciclos HBG 

Novembro de 2021 

Sessão de esclarecimento: “A importância 
da desparasitação animal para a saúde 
dos animais e dos seres humanos.”(1) 
 

Hospital Dr. Nélio Mendonça 
Alunos do 2º ciclo e 3º ciclos 

HBG 
Janeiro de 2022 

Confeção de brinquedos para animais (1) Alunos do 2º e 3º ciclos HBG Janeiro a maio de 2021  
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4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Visita dos utentes da CSSJD ao Canil 
Vasco Gil 

Clube Viver a Vida 

 

 

Professores de Educação 
Tecnológica 

Dt´s 
Pais e Enc. De Educação 

 
Visita ao Canil Vasco Gil com alunos da 
HBG e utentes da CSSJD (1) 
 

CA(U)SA Animal 
Utentes da CSSJD 
Clube Viver a Vida 

Alunos do 2º e 3º ciclos HBG 
Dt´s 

Pais e Enc. De Educação 
 

Janeiro de 2022 

Ação de sensibilização sobre Bem-Estar 
Animal (1) 

 
Alunos do 2º e 3º ciclos 

DTs 
Clube Viver a Vida 

Médico(a) veterinária, 
Clínica Espaço Gato 

 

Janeiro ou fevereiro de 2022 

Inscrições para a  
identificação de colónias de gatos e cães 
abandonados no Concelho do Funchal (1) 

 
Alunos do 2º e 3º ciclos 

 

 
 

Março ou/ e abril de 2022 

CA(U)SA ANIMAL- “Adota uma vida, 
aquece a tua!” - Exposição de fotos e 
testemunhos. (1) 

(Duas turmas de 2º e duas 
de 3º ciclos) 

CA(U)SA Animal 
Junho de 2022 

 
Campanha de recolha de alimentos para 
animais, na Escola (1) 

Alunos do 2º e 3º ciclos 
(Duas turmas de 2º e duas 

de 3º ciclos) 
 

Março de 2022 

Exposição dos brinquedos para os 
animais (1) 

CA(U)SA Animal 
Alunos do 2º e 3º ciclos 

(Duas turmas de 2º e duas 
de 3º ciclos) 

 

Maio, 2022 

Vídeo- Trabalhos realizado pelos alunos 
no âmbito do Projeto (1) 

CA(U)SA Animal 
Alunos do 2º e 3º ciclos 

(Duas turmas de 2º e duas 
de 3º ciclos) 

Pais e Encarregados de 
Educação 

Maio / junho de 2022 

Visita à Associação AMAIS (1) 
CA(U)SA Animal 

Alunos do 2º e 3º ciclos 
Professores acompanhantes 

Junho de 2022 
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5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Ermelinda Maria Coelho Timóteo  240  

Tânia Rubina Gouveia Vieira dos Santos  230  
(1) Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele 

 que se limita a acompanhar os alunos. 
(2) Nota: A Coordenadora do Projeto “CA(U)SA ANIMAL – Adota uma vida, aquece a tua!” considera Professor Colaborante aquele que 

participa  
ativamente no Projeto, em pelo menos três ações que perfaçam duas horas, por cada ação, combinadas entre o coordenador 
 e o docente envolvido. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Canil Municipal Vasco Gil/ Associação 
AMAIS 

Ação de sensibilização: “Quem somos? O que fazemos no Canil 
Vasco Gil?” 

 Hospital Dr. Nélio Mendonça 
Sessão de esclarecimento: “A importância da desparasitação 
animal para a saúde dos animais e dos seres humanos.” 
 

 Clínica Veterinária- Espaço Gato 
Ação de sensibilização sobre Bem-Estar Animal 
 

Junta de Freguesia de São Martinho 
Esterilização e desparasitação de animais de rua identificados 
pelos alunos 

Casa de Saúde São João de Deus – 
Associação Entrelaços/ Clube Viver a 
Vida/ Canil Vasco Gil 

Visita dos utentes da CSSJD ao Canil Vasco Gil 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Nélia Maria Rodrigues Abreu Faria – Coordenadora 

   
 
 

8. RECURSOS MATERIAIS   

  Auditório, Tablets, computador, projetor de vídeo, cartazes, autorizações, listas de alunos, fotografias, 
placares, materiais diversos, alimentos, tecidos, entre outros. 

 
 
 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 

 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

X 

5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência 
ecológica e de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 Alunos do 2º e 3º Ciclos 

Nº de ações/eventos a 
promover (40%) 

5 

-Ação de sensibilização: 
“Quem somos? O que 
fazemos no Canil Vasco 
Gil?”; 
-Sessão de 
esclarecimento “A 
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importância da 
desparasitação animal 
para a saúde dos 
animais e dos seres 
humanos”; 
-Ação de sensibilização 
sobre Bem-Estar 
Animal; 
-Inscrições para a  
identificação de 
colónias de gatos e cães 
abandonados no 
Concelho do Funchal; 
- Confeção de 
brinquedos para 
animais com materiais 
recicláveis. 
 

X 
6 - Promover a sensibilidade 
cultural, estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a 
promover (40%) 

4 

-Confeção de 
brinquedos para 
animais; 
-Exposição dos 
brinquedos para os 
animais; 
-Vídeo- Trabalhos 
realizado pelos alunos 
no âmbito do Projeto; 
-Exposição de fotos e 
testemunhos 
 

X 

7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a 
consciência e o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a 
promover (40%) 

3 

-Inscrições para a  
identificação de 
colónias de gatos e cães 
abandonados no 
Concelho do Funchal; 
-Ação de sensibilização 
sobre Bem-Estar 
Animal; 
-Sessão de 
esclarecimento “A 
importância da 
desparasitação animal 
para a saúde dos 
animais e dos seres 
humanos”; 
 

X 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos 
o acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos 
promotores da inclusão 
(100%) 

10 

-Ação de sensibilização: 
“Quem somos? O que 
fazemos no Canil Vasco 
Gil?”; 
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-Sessão de 
esclarecimento “A 
importância da 
desparasitação animal 
para a saúde dos 
animais e dos seres 
humanos.”; 
Inscrições para a  
identificação de 
colónias de gatos e cães 
abandonados no 
Concelho do Funchal; 
-Ação de sensibilização 
sobre Bem-Estar 
Animal; 
-Confeção de 
brinquedos para 
animais; 
-Exposição de fotos e 
testemunhos; 
-Campanha de recolha 
de alimentos para 
animais, na Escola; 
-Exposição dos 
brinquedos para os 
animais; 
-Vídeo- Trabalhos 
realizado pelos alunos 
no âmbito do Projeto; 
-Visita à Associação 
AMAIS. 
 

X 
9 - Promover o desenvolvimento 
de competências para o exercício 
de uma cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%)    1374  

Nº de ações/eventos a 
promover (40%) 

5 

- Ação de 
sensibilização: “Quem 
somos? O que fazemos 
no Canil Vasco Gil?”; 
-Sessão de 
esclarecimento “A 
importância da 
desparasitação animal 
para a saúde dos 
animais e dos seres 
humanos”; 
-Ação de sensibilização 
sobre Bem-Estar 
Animal; 
-Campanha de recolha 
de alimentos para 
animais, na Escola; 
-Visita à Associação 
AMAIS. 
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X 

10 - Reforçar a participação / 
envolvimento dos EE na vida da 
Escola (1) 

Nº de ações /eventos a 
promover que registem a 
presença dos Encarregados de 
Educação (100%) 

2 

-Campanha de recolha 
de alimentos para 
animais, na Escola; 
Vídeo- Trabalhos 
realizado pelos alunos 
no âmbito do Projeto. 

Nº de ações/eventos a 
promover com a participação 
ativa dos Encarregados de 
Educação (10%) 

2 

-Campanha de recolha 
de alimentos para 
animais, na Escola; 
-Vídeo- Trabalhos 
realizado pelos alunos 
no âmbito do Projeto. 

X 

11 - Intensificar o envolvimento de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade 
educativa nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a 
promover que envolvam 
Parceiros (40%) 

4 

-Campanha de recolha 
de alimentos para 
animais, na Escola; 
-Visita ao Canil Vasco 
Gil; 
-Sessão de 
esclarecimento: “A 
importância da 
desparasitação animal 
para a saúde dos 
animais e dos seres 
humanos.” 
-Ação de sensibilização 
sobre Bem-Estar Animal 
 
 

Nº de Parceiros a envolver 
(60%) 

3 

-Canil Vasco Gil; 
-Clínica Veterinária 
Espaço Gato; 
- Hospital Dr. Nélio 
Mendonça 
 

X 
12 - Fomentar o espírito de 
pertença à Escola (1) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

 
 
 

19  
 (11+7 
 Reuniões 
internas e 

com 
Parceiros) 

-Ação de sensibilização: 
“Quem somos? O que 
fazemos no Canil Vasco 
Gil?”; 
-Sessão de 
esclarecimento “A 
importância da 
desparasitação animal 
para a saúde dos 
animais e dos seres 
humanos”; 
-Ação de sensibilização 
sobre Bem-Estar 
Animal; 
-Visita ao Canil Vasco 
Gil com alunos da HBG 
e utentes da CSSJD; 
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-Inscrições para a  
identificação de 
colónias de gatos e cães 
abandonados no 
Concelho do Funchal; 
-Campanha de recolha 
de alimentos para 
animais, na Escola; 
-Exposição de fotos e 
testemunhos; 
- Confeção de 
brinquedos para 
animais; 
-Exposição dos 
brinquedos para os 
animais; 
-Vídeo- Trabalhos 
realizado pelos alunos 
no âmbito do Projeto; 
- Visita à Associação 
AMAIS; 
- Reuniões CA(U)SA 
Animal e Parceiros 
 

Nº de ações/eventos a 
promover em articulação com 
outras iniciativas (10%) 

2 

-Campanha de recolha 
de alimentos para 
animais, na Escola; 
-Visita ao Canil Vasco 
Gil 
 

X 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a 
promover (70%) 

7 Reuniões a realizar 

Nº de divulgações internas de 
ações / eventos a promover 
(30%) 

9 

 
-Site da HBG  (3) 
-Facebook (3) 
-Exposição de fotos e 
testemunhos (1) 
-Exposição dos 
brinquedos para os 
animais (1) 
-Vídeo- Trabalhos 
realizado pelos alunos 
no âmbito do Projeto 
(1) 
 
 
 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de 
trabalho colaborativo 

Nº de reuniões internas a 
promover (40%) 

7 Reuniões a realizar 

Nº de “Produtos” resultantes 
das equipas de trabalho 

5 
Brinquedos, exposição, 
cartazes de divulgação, 
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(incluindo os da componente 
científica-pedagógica da ADD) 
(60%) 

relatório, vídeo 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola 
na comunidade local, regional, 
nacional e internacional, como 
instituição de referência e de 
qualidade (1) 

Nº de divulgações voltadas 
para o exterior das ações / 
eventos a promover (100%) 

6 

-Ações de 
sensibilização- Site 
Escola e Facebook (6) 
 

Nº de ações / eventos a 
promover que sejam abertos 
à comunidade ou que 
envolvam agentes externos à 
Escola (10%) 

3 

-Ação de sensibilização: 
“Quem somos? O que 
fazemos no Canil Vasco 
Gil?”; 
-Sessão de 
esclarecimento “A 
importância da 
desparasitação animal 
para a saúde dos 
animais e dos seres 
humanos.”; 
-Ação de sensibilização 
sobre Bem-Estar Animal 
 
 
 

 
 



10 

 

 
 
 
 
 
 

10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

 

Ação de sensibilização: “Quem somos? O que fazemos no Canil Vasco Gil?” 
Novembro de 

2021 
   x x  x x  x x 

Sessão de esclarecimento: “A importância da desparasitação animal para a 
saúde dos animais e dos seres humanos.” 
 

Janeiro de 2022   x x x  x x    

Confeção de brinquedos para animais 
Janeiro a maio 

de 2022 
x x  x    x  x  

Visita ao Canil Vasco Gil 
 

Janeiro de 2022       x x    

Ação de sensibilização sobre Bem-Estar Animal 

Janeiro ou 

fevereiro de 

2022 

x  x x x  x x   x 

Inscrições para a  
identificação de colónias de gatos e cães abandonados no Concelho do 
Funchal 
 

Março e abril de 

2022 
x  x x    x    
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CA(U)SA ANIMAL- “Adota uma vida, aquece a tua!” - Exposição de fotos e 
testemunhos. 
 

Junho de 2022  x  x    x x   

Campanha de recolha de alimentos para animais, na Escola Março de 2022    x x x x x    

Exposição dos brinquedos para os animais Maio, 2022  x  x    x x   

Vídeo- Trabalhos realizado pelos alunos no âmbito do Projeto 
Maio / Junho de 

2022 
 x  x x x  x x x  

 
Visita à Associação AMAIS 

Junho de 2022    x x   x    

Reuniões CA(U)SA Animal e Parceiros 
 

Setembro, 2021 – 

Junho, 2022 
      x x x x x 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Atividades do Clube Europeu HBG 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1. Cumprir os objetivos previstos no Projeto Educativo de Escola; 

2. Implementar a Dimensão Europeia da Educação; 

3. Contribuir para a Dinâmica Interna da Escola; 

4.              Cumprir os objetivos do Clube Europeu HBG aprovados em Conselho Pedagógico; 

5. Prosseguir com a implementação do projeto Erasmus + Art is everywhere!  -KA229; 

6.              Prosseguir com a implementação  do projeto Erasmus + Cultural and Natural treasures to be  

                 preserved for an inclusive and sustainable Europe - KA229; 

7.            Prosseguir com a implementação do Projeto Erasmus+ You are my Challenge – KA201 

8. Promover atividades que estimulem a criatividade dos alunos e melhorem as competências da Língua Inglesa falada, lida e 

escrita. 

9. Criar situações que, mediante a criatividade, proporcionem a convivência e a troca de tradições culturais e patrimoniais entre 

países. 

10. Partilhar informação no âmbito do grupo de países envolventes no projeto. 

11.             Divulgar a importância da União Europeia e das suas instituições fundamentais; 

 

3. AÇÕES /EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

 

Criação e decoração de Postais de Natal 

Criação e decoração de Postais de Páscoa 

Criação e decoração de máscaras 

Criação artística a partir de material reciclado 

Produção musical como expressão de sentimentos 

Exposição 

Fotografias 

Vídeo /Power-point 

Reportagem 

1 Receção aos parceiros europeus de cada projecto(

 
 

Alunos, Comunidade Educativa 

                    De 2021 a 2022 

Criação de 5 folhetos (mobilidades e acolhimento) 
Alunos, Comunidade Educativa  

 

1 jogo de Kahoot  ( apresentação no acolhimento) 

 
Alunos, Comunidade Educativa 

6  power points ( apresentação nas mobilidades)  

 

Alunos, Comunidade Educativa 

6 vídeos  (divulgação após a chegada das 

mobilidades) 
Alunos, Comunidade Educativa 

3 Programas inerentes à semana de acolhimento 

de cada projeto 
Alunos, Comunidade Educativa 

Comemoração do Dia da Europa Alunos, Comunidade Educativa 

Reuniões Docentes Ao longo do ano letivo 
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Implementação das atividades no âmbito do 

projeto Erasmus + HBG Inova 

Agência Nacional Erasmus 

Professores HBG 
Ao longo do ano letivo 

Atualizar na Mobility Tool passo a passo, cada 

projeto 
Agência Nacional Erasmus Ao longo do ano letivo 

Fazer os relatórios finais dos 3 projetos 

Erasmus 
Agência Nacional Erasmus + Agosto/ Setembro 2022 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

 

 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Exposição  Atividades Culturais 

Fotografias Clube de Fotografia 

Comemoração do Dia da Europa Grupo de Geografia  

Receção de parceiros dos parceiros dos diversos 

projetos 

Grupo 240 

Grupo 250  

Bio-Horta 

Eco-escolas 

Conselho Executivo 

Economato 

Cantina / Bar dos alunos 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Telmo Costa 260 Implementação do projeto HBG Inova 

Ana Lúcia Vasconcelos 510 Fotografias/ orientação de workshop na Bio-horta 

Ricardo Gouveia 600 Criação artística a partir de material reciclado 

Licínio Silva 550 
Colaboração na área da informática em qualquer dos 

projetos 

Maria José Spínola  300 Aula de língua Não Materna – receções de mobilidades 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Nini Andrade Workshop e Palestra 

Susana Vacas Workshop 

João Rodrigues Palestra- estilo de vida saudável 

Direção Regional Ambiente, Rec. Naturais e 

Alterações climáticas 
Palestra – sustentabilidade ambiental  

Parque Temático; Museus; Visitas de estudo  

Câmara Municipal do Funchal Receção dos parceiros; disponibilização gratuita de transporte 

Associação Portuguesa de Professores de Inglês  Brindes e material promocional 

Information Planet Brindes e material promocional 

Direção Regional do Turismo Merchandising  marca Madeira, palestra medidas pro ambientais no setor  

Hotel Escola - EPHTM Alojamento aquando das receções (?) 

Madeira Transfers; Horários do Funchal 

;Teleféricos da Madeira ; CarrisTur ; VMT Tours 
Transporte pago 

McDonalds 

Refeição paga aquando das receções Mania da Cozinha 

Restaurante típico 

Autoridade Regional de Saúde Protocolos/ medidas/ Testes COVID19 
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Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

 

 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Professores do Clube Europeu HBG 

o Ana de Jesus Rodrigues 

o Helena Baeta 

o Helena Borges – coordenadora do CE 

o Joe Gerardo 

o Júlia Cristina Rocha 

o Luísa Gorgulho 

o Patrícia Dias 

o Rómulo Neves 

o Tânia Nóbrega  
   

 

 

 

 

 

 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 850  Alunos do 3º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
3 

Workshop na Bio-horta, Criação 

artística; máscaras 

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 850 Alunos do 3º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
10 

 Postais(2) máscaras; fotografias, 

vídeo/power-point; reportagem, 

produção musical; exposição, 

Workshops, criação artística 

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 850 Alunos do 3º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 Produção musical 

 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
11 

 Postais (2) máscaras; 

fotografias, vídeo/power-point; 

reportagem, produção musical; 

exposição, Workshops, criação 

artística; receção 

 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 850 Alunos do 3º ciclo 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
11 

Postais (2) máscaras; fotografias, 

vídeo/power-points; 

reportagens, produção musical; 

exposição, criação artística; 

Workshops, receção 

 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
3 Receção de cada projeto 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
3 Receção de cada projeto 

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
12 

Nini, Susana Vacas; João 

Rodrigues (atleta olímpico) 

parque temático; teleférico; 

museus; VMT; Direção Regional 

do Turismo; CMF 

Associação Portuguesa de 

Professores de Inglês 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 17 

 

8. Recursos Materiais 

cartolinas, cores, cola, tesoura, computadores, projetores, ecrãs, bandeiras,  
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Information Planet 

Hotel Escola - EPHTM 

Madeira Transfers 

Horários do Funchal 

Teleféricos da Madeira 

McDonalds 

CarrisTur 

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
20 

 Postais (2); máscaras; 

fotografias, vídeo/power-point; 

reportagem, produção musical; 

exposição, criação artística; 

receção + 10 reuniões 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

5 Exposição, fotografias 

 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
30 reuniões 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
 20 

Placard «Erasmus Corner»  

Site oficial da escola 

 

 

 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
30 reuniões 

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

26 

 Postais ; máscaras,; criação 

artística; produção musical; 

fotografias, reportagem; . 5 

folhetos (mobilidades e 

acolhimento) 

1 jogo Kahoot (apresentação no 

acolhimento) 

5 Powerpoints (apresentação nas 

mobilidades)                                      

5 Vídeos (divulgação após a 

chegada de mobilidades) 

Exposição do Clube Europeu no 

Bar dos Alunos 

3 programas inerentes à semana 

de acolhimento 

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

50 

Site oficial da escola 

Comunidade educativa HBG 

(facebook) 

 Clube Europeu (redes sociais) 

Media/Imprensa regional 

Mobility Tool 

Etwinning 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

3 receção 
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8. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

    Criação e decoração de Postais de Natal 

     Ao longo do ano letivo 

 X  x  x x   x x x x 

    Criação e decoração de Postais de Páscoa  X  x  x x   x x x X    x 

    Criação e decoração de máscaras x x  x x   x x x x 

C Criação artística a partir de material reciclado x x  x x   x x x x 

P Produção musical  x x x x   x x x x 

    Exposição  x  x x   x x  x 

F Fotografias  x  x x   x x  x 

 

Criação de vídeos/power-points sobre as diversas temáticas abordadas nos projetos 

     

 x  x x   x x x x 

Criação de 5 folhetos (mobilidades e acolhimento)                                  

 
x x x x  x x x x x x 

Criação de 1 jogo Kahoot (apresentação no acolhimento) 

 
 x x         

Montagem de Exposição do Clube Europeu no Bar dos Alunos 

 
x x  x      x x 

Todo os programas inerentes à semana de acolhimento  x  x x x x x x x x 

Palestras/ Workshops x x x x  x x x  x x 

Comemoração do Dia da Europa em articulação com o grupo de Geografia          Maio 22       x  x x  
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Implementação das atividades no âmbito do projeto Erasmus + HBG Inova 
A   Ao longo do ao letivo 

         x x 

Atualizar na Mobility Tool passo a passo, cada projeto       x   x x 

Fazer os relatórios finais dos 3 projetos Erasmus      Agosto/ Setembro 22       x   x x 

Reuniões    Ao longo do ano letivo        x x x  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Intercâmbio de boas práticas através de projeto Erasmus HBG/ADARTEC 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
1. Desenvolver atividades através da metodologia STEAM 
2. Desenvolver competências interculturais 
3. Partilhar boas práticas 
4. Estimular o processo criativo 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Projeto Erasmus + KA 229 – Future 
Classroom by STEAM Education 

 
Turma 6º1 ET e EV 

 
Ao longo do ano letivo 

Mobilidade Holanda – Zijlwijkshool Leiden 4 alunos Turma 6º1 11 a 15 de outubro 

Reuniões(2)   

   Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 
 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

- - 
 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Susana Maria Caires Gouveia Figueiroa Gomes 

 
220 

Projeto Erasmus + KA 229 – Future Classroom by STEAM 
Education -Sensibilização, preparação e organização das 

deslocações. 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

ADARTEC  Intercâmbio e partilha de boas práticas através da metodologia STEAM 

Professores - Holanda Intercâmbio e partilha de boas práticas através da metodologia STEAM 

Professores - Itália Intercâmbio e partilha de boas práticas através da metodologia STEAM 

Professores - Finlândia Intercâmbio e partilha de boas práticas através da metodologia STEAM 

Professores - Espanha Intercâmbio e partilha de boas práticas através da metodologia STEAM 
 
 
 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   
• João Bartolomeu Baptista 

• Elisabete Gonçalves Gaspar 

• Ana Luísa Costa Nóbrega Rodrigues 
 

   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   

• Materiais específicos. 

• Recursos audiovisuais e informáticos. 
• Materiais diversificados de acordo com o tipo de atividade.    
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9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 – Preservar o meio ambiente, fomentando a 
consciência ecológica e de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 23 Turma 6º1 

Nº de ações/eventos a promover (40%) 1 

Projeto Erasmus + KA 229 – 
Future Classroom by STEAM 
Education 
 
 

 
6 – Promover a sensibilidade cultural, estética e 
artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 23 
alunos 6º1 
 

Nº de ações/eventos a promover (40%) 1 

Projeto Erasmus + KA 229 – 
Future Classroom by STEAM 
Education 
 
 

 
7 – Desenvolver hábitos de vida saudável, 
fomentando a consciência e o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) -- - 

Nº de ações/eventos a promover (40%) -- - 

 
8 – Promover a inclusão, proporcionando a todos 
os alunos o acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

1 
Projeto Erasmus + KA 229 – 
Future Classroom by STEAM 
Education 

 
9 – Promover o desenvolvimento de competências 
para o exercício de uma cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 23 Alunos 6º1 

Nº de ações/eventos a promover (40%) 2 

-Projeto Erasmus + KA 229 – 
Future Classroom by STEAM 
Education 
- Mobilidade Holanda – 
Zijlwijkshool Leiden 
 

 
10 – Reforçar a participação / envolvimento dos EE 
na vida da Escola 

Nº de ações /eventos a promover que 
registem a presença dos Encarregados de 
Educação (30%) 

- - 

Nº de ações/eventos a promover com a 
participação ativa dos Encarregados de 
Educação (70%) 

- - 

 
11 – Intensificar o envolvimento de entidades 
parceiras e/ou outras entidades da comunidade 
educativa nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover que 
envolvam Parceiros (40%) 

2 

-Projeto Erasmus + KA 229 – 
Future Classroom by STEAM 
Education 
-Mobilidade Holanda – 
Zijlwijkshool Leiden 
 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 5 
ADARTEC + 4 Países (Holanda, 
Finlândia, Itália e Espanha) 

 12 – Fomentar o espírito de pertença à Escola 

Nº total de ações/eventos a promover (60%) 2 

-Projeto Erasmus + KA 229 – 
Future Classroom by STEAM 
Education 
-Mobilidade Holanda – 
Zijlwijkshool Leiden 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas (40%) 

- - 

 13 - Melhorar a comunicação organizacional 

Nº de reuniões internas a promover (70%) 2 Reuniões coordenação 

Nº de divulgações internas de ações / 
eventos a promover (30%) 

3 

-Site da escola  
-Difid  
-Facebook  
  

 
14 - Desenvolver uma cultura de partilha de boas 
práticas e de trabalho colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover (40%) 2 Reuniões 
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Nº de “Produtos” resultantes das equipas 
de trabalho (incluindo os da componente 
científica-pedagógica da ADD) (60%) 

2 

-Projeto Erasmus + KA 229 – 
Future Classroom by STEAM 
Education 
-Mobilidade Holanda – 
Zijlwijkshool Leiden  
Escultura Cinética 

 
16 - Reforçar a imagem da escola na comunidade 
local, regional, nacional e internacional, como 
instituição de referência e de qualidade 

Nº de divulgações voltadas para o exterior 
das ações / eventos a promover (10%) 

3 
-Site Escola 
-DIFID 
-Facebook  

Nº de ações / eventos a promover que 
sejam abertos à comunidade ou que 
envolvam agentes externos à Escola (90%) 

2 

-Projeto Erasmus + KA 229 – 
Future Classroom by STEAM 
Education 
- Mobilidade Holanda – 
Zijlwijkshool Leiden 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

   Projeto Erasmus + KA 229 – Future Classroom by STEAM Education 
Ao longo do ano 

letivo 
X X - X X - X X x X X 

Mobilidade Holanda – Zijlwijkshool Leiden 11 a 15 de outubro - - - - X - X X - X X 

Reuniões Ao longo do ano letivo - - - - - - - - x x - 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 
  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  
Para uma Cidadania Global 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
Alinhado com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, esta iniciativa pretende reunir diferentes contributos que 
favorecem uma cidadania ativa. Não surge no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, mas sim da vontade de 
trabalharmos no currículo e para além dele, o exercício de uma cidadania plena no século XXI, em convergência com o Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

1.  Proporcionar experiências enriquecedoras do currículo que exijam o exercício de uma cidadania ativa. 
2.  Promover a reflexão de assuntos vários, conduzindo a um amadurecimento e aperfeiçoamento dos direitos e deveres do 

cidadão. 
3. Envolver os Encarregados de Educação ativamente num projeto de turma. 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  
AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Reuniões (2 por período) Participantes do projeto Ao longo do ano lectivo 
Celebração do Halloween Turma 8.º 1 + Encarregados de Educação Outubro 2021 
Sessão de cinema Turmas 8.º 1 + 8.º 6  Outubro 2021 
Confeção de doces de Natal para oferta na escola Turma 8.º 1  Dezembro 2021 
Aplicação da metodologia Service Learning Turma 8.º 1 + Encarregados de Educação Fevereiro 2022 
Articulação com o projeto “Stop Bullying” da ESFF Turma 8.º 1 + Encarregados de Educação Abril 2022 
Partilha sobre as mobilidades europeias realizadas Turma 8.º 1 Maio 2022 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  
AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Partilha sobre as mobilidades europeias realizadas Clube Europeu 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Beatriz Jorge 420 Todos 
Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se  
limita a acompanhar os alunos. 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  
PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

  
Associação Portuguesa de Professores de Inglês Recursos materiais 
Information Planet – estudar no estrangeiro Recursos materiais 
Comunicação Social Divulgação do projeto Service Learning 
Horários do Funchal Transporte HBG «» Madeira Shopping  
SAM Transporte HBG «» Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo 
ANA Acolhimento do projeto Service Learning 
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Clube Europeu Mobilidades europeias realizadas pelos alunos da turma 8.º 1 
Pingo Doce Recursos materiais 
Cinema Cine Place Sessão de cinema 
Escola Secundária Francisco Franco Projeto “Stop Bullying” 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   
  Rómulo Neves (Responsável) 

 

8. RECURSOS MATERIAIS   
 Artigos de papelaria e material de desgaste 
 Artigos de culinária (alimentos e utensílios) 
 Plataformas digitais 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 
 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 

 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

X 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 26   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

4  

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 50  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

6  

X 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 26  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 4  

X 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

7  

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 50  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

7  

X 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

4  

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

1  

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 6  

Nº de Parceiros a envolver (60%) 6  

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

7  

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

1  

X 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 6  

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

3   
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X 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 6  

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 
ADD) (60%) 

3  

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

2  

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

2  

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Reuniões (2 por período) Ao longo do ano    X X   X X X  

Celebração do Halloween 

1.º período 

X X  X X X X X  X X 

Sessão de cinema  X  X X X X X   X 

Confeção de doces de Natal para oferta na escola X X X X X X X X   X 

Aplicação da metodologia Service Learning 2.º período X X X X X X X X  X X 

Articulação com a ESFF no projeto “Stop Bullying” 
3.º período 

 X X X X X X X  X X 

Partilha sobre as mobilidades europeias realizadas X X X X X  X X  X  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

FORMAÇÃO CONTÍNUA DO PESSOAL DOCENTE DA HBG (Núcleo de Formação) 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1. Responder às Necessidades de Formação dos Recursos Humanos da Escola (Docente e Não Docente); 

2.  Promover a implementação de novas práticas/ introdução de medidas inovadoras; 

3. Conceber/gerir o processo formativo (incluindo a validação das formações); 

4. Divulgar Ações de Formação da Plataforma Interagir, promovidas   por outras entidades. 

 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

(11)Conceção e gestão da formação contínua do 

pessoal docente(Obj.1e 2) 
Pessoal docente e Não docente 

Ao  longo do ano letivo2021/22 (Ver 

tabela Plano Anual de Formação 

Contínua em Anexo) 

(c.17) reuniões de trabalho(Obj.3) 
Formadores/Formandos 

Equipa do Núcleo de Formação 

Ao longo do ano letivo2021/22 

 

(c.14) divulgações de outras ações de Formação Pessoal docente e não docente 
Ao longo do ano letivo2021/22 

 

Nota: No s itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

  

  

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Dr. Manuel André 520 
Gestão Estratégica do Projeto Educativo de Escola ao 

Desempenho do Pessoal Docente 

Dr. Luís Mata 500 A Importância da Gestão Intermédia na Escola  

Dr.ª Isabel Carvalho 700 Felicidade e Bem Estar no Docente 

Dr. Rómulo Neves 330 Flexibilidade  e Inclusão Curricular 

Dr. Ricardo Gouveia 600 
Criação de vídeos em Contexto Escolar 

Dr. Carlos Pereira 620 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Sindicato Democrático dos Professores da Madeira Dinamização de formações / formadores 

SIPE Dinamização de formações / formadores 

Direção Regional de Educação Validação de Formação, divulgação e Dinamização de Formação 
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Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

 

 

 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Maria Goreti Loja Ferreira 

 Maria José Rodrigues da Silva 

 Helena Paula Baeta da Silva 
   

 

8. RECURSOS MATERIAIS   

 Plataforma interagir 
 DIFID 
 E-mails 
 Placards   
 Plataforma Teams 

  
 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%)    

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
  

 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
  

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
  

x 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
4 

Ações: Voz saudável; A 

importância da vinculação na 

orientação Educativa; Manuais 

digitais ; A dança nível II 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 3 
Formadores externos 

(DRE;SDPM,SIPE) 

x 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
11 Ver grelha de Ações em Anexo 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 
-  
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(10%) 

x 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
17 

Para preparação do plano; Com 

formadores e formandos 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
12 

  Plataforma interagir 
 DIFID 
 E-mails 
 Placards   
 Plataforma Teams 

 

x 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
17  

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

17 
Plano de formação (1) 

Documentos de Divulgação (11) 

Certificados (?) 

x 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

11 
Plataforma interagir 

SDPM 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

11 11 Ações 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 



5 

 

10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

11 -Ações previstas no Plano de Formação Ano letivo 2021 /2022  para o Pessoal 

Docente e  Não Docente 

Ao longo do Ano letivo 

2021-2022 
      x x x x x 

 

 



COMISSÃO DE FORMAÇÃO  

PLANO ANUAL de     

FORMAÇÃO CONTÍNUA 2021/22  
 

 
 
 

Ação de Formação Competências Específicas 
Formador/ 
Entidade 

Destinatários 
Recursos  
Materiais 

Local 
Calendário/ 
Duração 

Área  
Operacional 

A VOZ SAUDÁVEL 
( SDPM) 

-Consciencializar da importância da comunicação 

verbal e não verbal na profissão docente 

- Evitar o mau uso e abuso vocal 

Dra. Maria João 

Caires Ferreira 

Docentes de 

todos os grupos,  

Inerentes à 

atividade a 

desenvolver 

Escola HBG 

1º Período; 

Turma 1 

Turma 2 

 

VE1(AO1) 

 

A COMUNICAÇÃO AO 
SERVIÇO DA ESCOLA: 
MODELO, FERRAMENTAS 
E PRÁTICAS.  
 

- Promover o entendimento do modelo de 

comunicação adotado pela instituição; 

-Refletir sobre a construção eficiente da mensagem 
na comunicação;  

-Dotar os professores com competências técnicas 
referentes às plataformas adotadas pela escola.  

 
Dr. Luís Mata 

Docentes de 
todos os grupos, 

Inerentes à 
atividade a 

desenvolver 

Escola HBG A definir VE2(AO5) 

A IMPORTÂNCIA DA 
GESTÃO INTERMÉDIA NA 
ESCOLA 

- Compreender as múltiplas dimensões em que os 

gestores intermédios intervêm; 
- Promover o desenvolvimento de competências de 

gestão fomentadoras de um desempenho melhor; 
- Contribuir para práticas de gestão mais eficientes. 

Dr. Luís Mata 

Docentes de 
todos os grupos, 

com funções de 
gestão 

Inerentes à 
atividade a 

desenvolver 

Escola HBG 
2.º Período  

(a definir) 
VE2(AO2) 

FELICIDADE E BEM ESTAR 
DOCENTE -O CONTRIBUTO 
DA PSICOLOGIA POSITIVA 

-Promover o desenvolvimento pessoal e 

profissional docente. 
-Fomentar a aquisição da prática regular de 

exercícios que aumentem a felicidade e bem-estar 

pessoal e profissional. 

Dra. Isabel Maria 

Gomes Carvalho 

Docentes de 
todos os grupos 

Inerentes à 
atividade a 

desenvolver 

Escola HBG 

 

 
 

 
1º período 

 
 

 

 

VE2(AO1) 

 
 

 

 

 



COMISSÃO DE FORMAÇÃO  

 

 
 

Ação de Formação Competências Específicas 
Formador/ 
Entidade 

Destinatários 
Recursos  
Materiais 

Local 
Calendário/ 
Duração 

Área  
Operacional 

GESTÃO ESTRATÉGICA_DO 
PROJETO EDUCATIVO DE 
ESCOLA AO DESEMPENHO 
DO PESSOAL DOCENTE 

-Compreender a perspetiva integradora da Gestão 
Estratégica em contexto escolar – o modelo da 

HBG; 
-Reconhecer o PEE como documento estratégico de 

qualquer organização educativa. 

Dr. Manuel André  
Docentes de 

todos os grupos 

Inerentes à 

atividade a 
desenvolver 

Escola HBG 
Ao longo do ano 

letivo 
VE2(AO2) 

CRIAÇÃO DE VIDEOS EM 
CONTEXTO ESCOLAR 

 - Conhecer recursos essenciais para a realização 
multimédia e audiovisual, tendo em vista a criação 

de recursos pedagógicos no contexto escolar; 
-Melhorar a comunicação organizacional. 

Dr. Ricardo 

Gouveia  

Dr. Carlos  Pereira 

Docentes de 

todos os grupos 

Inerentes à 

atividade a 

desenvolver 

Escola HBG A definir VE1(AO4) 

 A IMPORTÂNCIA DA 
VINCULAÇÃO NA 
ORIENTAÇÃO 
EDUCATIVA/TUTORIA 
(DRE) 

- Trabalhar em rede na orientação do processo de 

ensino/aprendizagem de alunos em risco;  
- Refletir em torno do papel do orientador 

educativo / tutor; 
 

Dr. Marcelo 
Melim 

Docentes de 
todos os grupos 

Inerentes à 
atividade a 

desenvolver 

Escola HBG 1º período 
VE1(AO3) 
 

ATITUDES PROFISSIONAIS 
APROPRIADAS AO 
SUCESSO PESSOAL E 

ORGANIZACIONAL. 

-Compreender a importância dos funcionários no 

funcionamento da escola;  
-Promover o entendimento das atitudes 

profissionais mais apropriadas ao sucesso pessoal e 

organizacional; 
-Dotar os funcionários com competências técnicas 

referentes às tarefas que desempenham. 
 

Dr. Luís Mata 
Pessoal Não 
Docente 

Inerentes à 

atividade a 
desenvolver 

Escola HBG  A definir VE2(AO2) 

FLEXIBILIDADADE E 
INCLUSÃO CURRICULAR 

-Aprofundar conhecimentos na área da educação 

inclusiva.  
-Sensibilizar os docentes para a implementação do 

novo enquadramento legal da educação inclusiva. 
 

Dr. Rómulo Neves  
Docentes de 

todos os grupos 

Inerentes à 
atividade a 

desenvolver 

Escola HBG 2º Período 
VE1(AO3) 

 

INOVAÇÃO -MANUAIS E 
PLATAFORMAS DIGITAIS, 

 - Dotar os docentes para o conhecimento e 

funcionamento das plataformas de apoio ao 
manuseamento dos tablets. 

Dr. Luís Rúben de 

Freitas 

Docentes de 

todos os grupos a 
lecionar 7º Ano 

Inerentes à 

atividade a 
desenvolver 

Escola HBG 
1º período 

 

VE1 (AO4) 

 
 

 

 



COMISSÃO DE FORMAÇÃO  

 

 

Ação de Formação Competências Específicas 
Formador/ 
Entidade 

Destinatários 
Recursos  
Materiais 

Local 
Calendário/ 
Duração 

Área  
Operacional 

A DANÇA COMO 
ESTRATÉGIA PROMOTORA 
DO SUCESSO ESCOLAR – 
NÍVEL II 
( SIPE) 

- Aprofundar a criatividade na construção do 
conhecimento, através do movimento corporal. 

- Socializar, através da dança e formar cidadãos 
críticos e participativos no processo ensino-

aprendizagem. 
 

Dr. Marco 
Fonseca  

Docentes de 
todos os grupos  

Inerentes à 
atividade a 

desenvolver 

Escola HBG 

2º Período 

29 de Janeiro, 
5 de fevereiro de 

2022 

 
VE1 (AO1) 

 

 
Funchal, 22 de outubro de 2021 

 

A Comissão de Formação 
Goreti Loja | Helena Baeta | Maria José Silva 

 

 
Nota: O Plano Anual de Formação Contínua da HBG está alinhado com as orientações estratégicas dos seus instrumentos de autonomia. Daqui decorre a categorização das Ações de Formação em Áreas Operacionais de Formação (AO1 – 
Competências Científicas/Técnicas ou Sociocomportamentais; AO2 – Administração/Gestão Escolar; AO3 – Desenvolvimento da Criança/Jovem; AO4 – Tecnologia; AO5 – Comunicação Estratégica) subjacentes aos Vetores Estratégicos 
definidos (VE1 – Pilar Curricular/Pedagógico; VE2 – Pilar Organizacional). 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Coordenação_TIC_HBG 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
 OE : Promover e coordenar as TIC na Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia para toda a comunidade educativa. 

OE1: Promover boas práticas na utilização do Tablet e dos manuais digitais. 
OE2: Difundir hábitos saudáveis na utilização da Internet. 
OE3: Informar dos perigos e dos benefícios de uma navegação segura da Internet. 
OE4: Difundir a segurança na utilização da internet na Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia. 
OE5: Cooperar com o conselho executivo, no mapa das reuniões. 
OE6: Colaborar com o Projeto Eco Escolas, na realização dos Inquéritos a do. 
OE7: Ajudar na elaboração do Atlas Digital. 
OE8: Cooperar no processo do concurso de Talentos HBG e outros concursos do mesmo âmbito. 
OE9: Realização do levantamento e tratamento de dados para o Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos 
OE10: Apoiar na construção e dinamização de ações de sensibilização da iniciativa dossiê Digital. 
OE11: Apadrinhar os docentes de vários grupos disciplinares na promoção da boa e segura utilização do dossiê digital 
OE12: Incentivar e proporcionar momentos de raciocino e programação em blocos com entidades externas.  

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

1. (1) Sensibilização sobre a utilização do 
Tablet. (OE1) 

Discentes 1º e 2º Período 

2. (1) Dinamização da Segurança na 
Internet. (OE2, OE3 e OE4) 

Discentes 1º e 2º Período 

3. (1)Colaboração com a Direção 
Executiva.(OE5) 

Comunidade Educativa 1º,2º e 3º Período 

4. (1) Colaborar com o Projeto Eco escolas. 
(OE6) 

Docentes, Discentes e Agentes 

operacionais. 
1 e 2º Período 

5. (1) Colaboração no Altas Digital com o 
grupo de Geografia 420 (OE7) 

Docentes e Discentes 2º e 3º Período 

6. (1) Cooperação com o grupo disciplinar 
Educação Musical.250. (OE8) 

Docentes e Discentes 1º,2º e 3º Período 

7. (1) Contributo com o Projeto PESPR. 
(OE9) 

Comunidade Educativa 1º,2º e 3º Período 

8. (1) Apoiar no processo de manutenção 
da iniciativa “Dossiê Digital”. (OE10) 
(OE11) 

Docentes 1º,2º e 3º Período 

9. (2) Participação no CODEWEEK(OE12) Discentes 7ºano 1º Período 

10. (2) Promoção e execução do jogo online 
Moon Game(OE12) 

Discentes 1º,2º e 3º Período 

11. Hora do Código (OE12) Discentes 1º,2º e 3º Período 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Sensibilização sobre a utilização do Tablet. Projeto dos Manuais Digitais 

Apoiar na realização de Inquéritos. Projeto Eco-escolas 

Cooperação com o evento Talentos HBG Grupo disciplinar Educação Musical. 250 

Criação de mapas por forma a organizar e controlar Projeto PRESPR. 
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um simulacro. 

Apoio anual na gestão e dinamização de uma ação 
de sensibilização. 

Dossiê Digital 

Colaboração no Altas Digital Grupo disciplinar Educação Musical. 420 

Apoio da logística e na Feira Tecnológica Clube de Robótica 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

António Cosme 550 Promoção e execução do jogo online Moon Game 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

@CodeWeekEU | codeweek.eu | codeEU Projeto 
CAP3R Promoção e apoio no evento CODEWEEK. 

Centro de Internet Segura – desafios SeguraNet Sensibilização de uma navegação segura no mundo digital. 

MOON - Pixels & Meeples Promoção e execução do jogo online Moon Game 

EDUCATICRAM 
Colaboração no evento “Uma Hora de código”, com a participação dos pais e 
alunos. 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Licínio Silva 

 Equipa do coordenador de TIC. 

   

 

8. RECURSOS MATERIAIS   

   Os recursos são por conta do coordenador e quando isso não acontece é feita a requisição de material.  
 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
3  

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
3  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1  

 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
5  

 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
4  

 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
2  
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Escola (2) Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
1  

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
3 

 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 3 
 

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
11  

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

6  

 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
20  

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
4  

 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
9  

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

13  

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

3 

 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

3 

 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

(1) Ação de sensibilização sobre a utilização do Tablet. (OE1) 1º e 2º Período X       X X X  

(1) Dinamização da Segurança na Internet. (OE2, OE3 e OE4) 1º e 2º Período  X X X X X X X X X X 

(1) Colaboração com a Direção Executiva. (OE5) 1º, 2º e 3º Período        X X X  

(1) Colaborar com o Projeto Eco escolas. (OE6) 1 e 2º Período X  X X X   X X X  

(1) Colaboração no Altas Digital com o grupo de Geografia 420 (OE7) 2º e 3º Período     X   X X X  

(1) Cooperação com o grupo disciplinar Educação Musical.250. (OE8) 1º, 2º e 3º Período  X   X   X X X  

(1) Contributo com o Projeto PESPR. (OE9) 1º,2º e 3º Período        X X X  

(1) Apoiar no processo de manutenção da iniciativa “Dossiê Digital”. (OE10) (OE11) 1º, 2º e 3º Período        X X X  

(2) Participação no CODEWEEK(OE12) 1º Período X X  X    X X X X 

(2) Promoção e execução do jogo online Moon Game 1º, 2º e 3º Período    X  X X X X X X 

(1) Hora do Código (OE12) 1º, 2º e 3º Período  X  X  X X X X X X 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Projeto de Formação Parental - «Juntos para Aprender» 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

- Objetivo Geral:  

1.Aumentar a participação responsável dos Encarregados de Educação na vida escolar dos seus educandos. 
 

- Objetivos Específicos (OE): 
 

1.Reforçar o elo Família/Escola. 
 
2.Melhorar o nível de informação e da capacidade parental na aquisição de interações mais construtivas. 
 
3.Sensibilizar a Comunidade Educativa para a importância de uma comunicação positiva com os 
Encarregados de Educação. 
 
4.Dotar os Encarregados de Educação de ferramentas que os ajudem a melhorar o sucesso educativo dos 
seus educandos. 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

1.Palestra online “Educação para a Cidadania: 
Potencialidades do Voluntariado” (Objetivos 
7,8,9,10,12,13,14,16) 

Alunos e Encarregados de Educação Data a definir 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

1.Palestra online “Educação para a Cidadania: 
Potencialidades do Voluntariado” 

- Clube Viver a Vida 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

---------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. EQUIPA DE TRABALHO   

  Maria Helena Abreu Fernandes Marote Galvão (Coordenadora do Projeto) 
   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   

 Tablets; 
 Computadores; 
 Cartazes; 
 Plataforma Teams; 
 Entre outros. 

 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

------ 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) ---------- --------------------------------------------  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

---------- -------------------------------------------- 

------ 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) ---------- -------------------------------------------- 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

---------- --------------------------------------- 

X 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 50 --------------------------------------- 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

1 

Palestra online “Educação 
para a Cidadania: 
Potencialidades do 
Voluntariado”  

X 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

1 

1.Palestra online “Educação 
para a Cidadania: 
Potencialidades do 
Voluntariado” 

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 50 -------------------------------------------- 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

1 

1.Palestra online “Educação 
para a Cidadania: 
Potencialidades do 
Voluntariado” 

X 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

1 

1.Palestra online “Educação 
para a Cidadania: 
Potencialidades do 
Voluntariado” 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

1 --------------------------------------- 

------ 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

---------- -------------------------------------------- 

Nº de Parceiros a envolver (60%) ---------- -------------------------------------------- 

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

1 

1.Palestra online “Educação 
para a Cidadania: 
Potencialidades do 
Voluntariado” 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

1 - Clube Viver a Vida 

X 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

1 -------------------------------------------- 

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

1  ------------------------------------------- 
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X 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

1 -------------------------------------------- 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

1 -------------------------------------------- 

x 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

1 -------------------------------------------- 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

0 -------------------------------------------- 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

   1.Palestra online “Educação para a Cidadania: potencialidades do Voluntariado”                                     Março de 2021   X X X X  X X X X 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Projeto Manuais Digitais 
 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
1. Operacionalizar o Projeto Manuais Digitais com a utilização de Tablets em sala de aula no 5º, 6º e 7º Ano. 
2. Acompanhar os Professores, Aluno e Pais/Encarregados de Educação na implementação do Projeto Manuais Digitais. 
3. Valorizar o trabalho cooperativo e a partilha de práticas pedagógicas no desenvolvimento profissional dos docentes. 
4. Responder a ocorrências, anomalias ou dificuldades na utilização dos Manuais Digitais e Tablets. 
5. Promover a literacia digital dos alunos em contexto escolar. 
6. Promover a educação inclusiva e a diferenciação pedagógica. 

 

3. AÇÕES / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Configuração de Tablets Alunos de 5º, 6º e 7º Ano Ao longo do ano letivo 

Configuração de Plataformas e Manuais Digitais Alunos de 5º, 6º e 7º Ano Ao longo do ano letivo 

Configuração da Plataforma MS Teams Alunos de 5º e 6º Ano Ao longo do ano letivo 

Resolução de ocorrências e/ou anomalias  Alunos de 5º, 6º e 7º Ano Ao longo do ano letivo 

Formação informal de Alunos Alunos de 5º Ano Ao longo do ano letivo 

Formulário de Ocorrências Professores e Pais/Encarregados de Educação Ao longo do ano letivo 

Entrega de Tablets Pais/Encarregados de Educação (5.º Ano) 17-23/09/2021 

Ação de Informação/Sensibilização: “Exploração 
Pedagógica da Escola Virtual” (7º Ano) 

Professores de Português, Francês e Inglês 07/09/2021 

Professores Matemática, Físico-Química e Geografia 08/09/2021 

Ação de Informação/Sensibilização: “Exploração 
Pedagógica da Aula Digital” (7º Ano) 

Professores de História e Ciências da Natureza 09/09/2021 

Gestão de painéis (Promethean ActivPanel) Professores de 5º, 6º e 7º Ano Ao longo do ano letivo 
 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Ana Sofia da Silva Figueira Rodrigues 230 Configuração de Plataformas e Manuais Digitais 

Patrícia Alberta Moreira Real 230 Configuração de Plataformas e Manuais Digitais 

Tânia Rubina de Gouveia Vieira dos Santos 230 Configuração de Plataformas e Manuais Digitais 

Miguel Orlando Vieira Mendes Nunes 240 Configuração de Plataformas e Manuais Digitais 

Abel José dos Reis Gonçalves 550 Configuração de Plataformas e Manuais Digitais 

Cisaltina Maria de Jesus Góis 550 Configuração de Plataformas e Manuais Digitais 

Joana Catarina Florença Fernandes 550 Configuração de Plataformas e Manuais Digitais 

José António Cosme Figueiredo 550 Configuração de Plataformas e Manuais Digitais 

José Tito Gomes Velosa 550 Configuração de Plataformas e Manuais Digitais 

Licínio Miguel Vasconcelos Albino da Silva 550 Configuração de Plataformas e Manuais Digitais 

Martinho da Silva Correia 550 Configuração de Plataformas e Manuais Digitais 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Equipa Regional do Projeto Manuais Digitais (Ângelo Abreu) Apoio na configuração de Tablets e na resolução de anomalias 

Porto Editora/Escola Virtual (Ana Veríssimo/Sandra Sequeira) Apoio na configuração de Manuais Digitais e da Escola Virtual 

LeYa Educação (Pedro Barbosa/Cláudia Capela) Apoio no registo de Manuais Digitais 

Leirilivro (Cristina Leal) Apoio no registo de Manuais Digitais 

Areal Editores (M. Inês Carvalho) Apoio na gestão de painéis (Promethean ActivPanel) 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 José António Correia de Sousa (Coordenador do 3º Ciclo) 

 José Nélio Pestana Ferreira (Coordenador do 2º Ciclo) 
 Ondina Maria da Silva Pontes Figueira 
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8. RECURSOS MATERIAIS   

 Tablets  
 Computador e impressora 
 Painéis interativos (Promethean ActivPanel) 
 Fotocópias 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

X 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 800  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

2  

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

X 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

5  

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 800  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

5  

X 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

1  

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

  

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

5  

Nº de Parceiros a envolver (60%) 5  

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

20  

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

  

X 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

1  

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

3  

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

10  

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

3  

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

1  

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

1  

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

A-Configuração de Tablets Ao longo do ano letivo X   X X  X X    

B-Configuração de Plataformas e Manuais Digitais Ao longo do ano letivo    X X  X X    

C-Configuração da Plataforma MS Teams Ao longo do ano letivo    X X  X X    

D-Resolução de ocorrências e/ou anomalias  Ao longo do ano letivo    X X  X X  X  

E-Formação informal de Alunos Ao longo do ano letivo X   X X   X    

F-Formulário de Ocorrências Ao longo do ano letivo        X X X X 

G-Entrega de Tablets 17-23/09/2021      X  X    

H-Ação de Informação/Sensibilização: “Exploração Pedagógica da Escola Virtual” (7º Ano) 
07/09/2021        X X   
08/09/2021 

I-Ação de Informação/Sensibilização: “Exploração Pedagógica da Aula Digital” (7º Ano) 09/09/2021        X X   

J-Gestão de painéis (Promethean ActivPanel) Ao longo do ano letivo       X X    
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Plataformas digitais na avaliação dos alunos (E-Testing e E-Markting) 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
1. Explorar as plataformas informáticas para a criação de itens na disciplina de matemática do 3º ciclo.  
2. Capacitar os docentes para a avaliação das aprendizagens em formato digital. 
3. Promover a reflexão sobre diferentes instrumentos de avaliação, desde a sua construção, à sua aplicação e 

utilização dos resultados. 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Reuniões de coordenação e trabalho em grupo 
 

Coordenadores e professores da 
equipa alargada 

Ao longo do ano letivo 

Auscultação aos encarregados de educação sobre a 
Era Digital na Escola 

Encarregados de educação dos 
alunos de 7º ano 

1º e 3º períodos 

Construção de instrumentos de avaliação digitais 
Alunos de 7º ano e professores do 
grupo 500 

2º período 

Aplicação de instrumentos de avaliação digitais Alunos de 7º ano 2º período 
Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

  

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

   
Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

IAVE Colaboração científica e técnica 

Escola da Ponta de Sol Colaboração científica e técnica 
Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   
• Maria José Martins (Coordenadora) 
• Marta Vieira de Freitas (Coordenadora) 
• Zózima Pestana (Coordenadora) 
• José António Sousa 
• Tânia Nadir 

• Maria José Freitas  
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• Carla Sofia Correia 

• Conceição Arantes 

• Filipa Isabel Rodrigues 

• José Manuel Rodrigues Henriques 

• Lino Manuel Sardinha 

• Maria Arlinda Marques 

• Maria Cláudia Gouveia 

• Maria da Graça Oliveira 

• Maria Luísa Drumond 

• Nélia Maria Rodrigues 

• Sónia Patrícia Patrício 

• Susana Corina Pontes 

• Melissa Jardim 
   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   

• Internet. 
• Computador. 

• Tablets 
 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 276  Alunos de 7º ano 

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

3 
Auscultação + construção + 
aplicação 

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

X 7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

X 8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

2 Construção + aplicação 

X 9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

X 

10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

1 auscultação 

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

  

X 11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

3 
Auscultação + construção + 
aplicação 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 2  

X 

12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

22 
3 com grupo 500 + 19 
extraordinárias da coordenação 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

  



4 

 

X 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

22 
3 com grupo 500 + 19 
extraordinárias da coordenação 

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

1 Apresentação ao IAVE 

X 

14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

22 
3 com grupo 500 + 19 
extraordinárias da coordenação 

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

3 
Banco de questões + 
apresentação ao IAVE + inquérito 

X 
16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

1 Apresentação ao IAVE  

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

1 
Apresentação conjunta com a 
Escola da Ponta de Sol 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Reuniões de coordenação e trabalho em grupo 

 
Ao longo do ano letivo        X X X  

Auscultação aos encarregados de educação sobre a Era Digital na Escola 1º e 3º períodos      X          X 

Construção de instrumentos de avaliação digitais 2º período X   
X 

 
 

X 
 

  
 

Aplicação de instrumentos de avaliação digitais  X   
X 

 
 

X 
 

  
 

 

 

 

 
 



1 

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia 

PLANO DE AÇÃO 

(Contributo para a construção do Plano Anual de Escola) 

2021/ 2022 

- designação da(s) Iniciativa(s) -

Promoção da Diversidade e Bem-Estar na Comunidade Educativa 

ANEXO OI44



2 

 

 

PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Promoção da Diversidade e Bem-Estar na Comunidade Educativa 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1. Fomentar a sensibilização da comunidade no âmbito da educação inclusiva; 

2. Apoiar a comunidade educativa na implementação de medidas de promoção da Inclusão e diversidade; 

3. Promover o Bem-Estar da Comunidade Educativa; 

4. Sensibilizar para os hábitos de vida saudável; 

5. Valorizar a diversidade da escola (cultura, tradições, língua, etc…). 
 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Reuniões de apoio aos colegas 

 

Diretores de turma e delegados de 

grupo do 2º e 3º ciclos 
Ao longo do ano letivo 

Semana da diversidade cultural Comunidade educativa 3º período 

Celebração do dia da Acessibilidade em parceria 

com a Associação Salvador 
Alunos da escola Ao longo do ano letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Semana da Diversidade Atividades culturais 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

   

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

  

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Catarina Melo 

 Filipa Luís 

 Isabel Carvalho 

 Liliana Badim 

 Maria Manuela Antunes 
 Marta Freitas 
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8. RECURSOS MATERIAIS   

  Legislação 
 Documentação de apoio emanada pelo Ministério de Educação e Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia. 
 Documentos adaptados. 
 Internet. 
 Computador. 
  Salas. 

 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%)    

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 Todos os alunos 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2 

Semana da diversidade 

Dia da Acessibilidade 

X 7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 Todos os alunos 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2 

Semana da diversidade 

Dia da Acessibilidade 

X 8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
3 Todas 

X 9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 Todos os alunos 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
2 

Semana da diversidade 

Dia da Acessibilidade 

X 

10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
1 Semana da diversidade 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
1 Semana da diversidade 

X 11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
1 Dia da Acessibilidade 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 1  

X 

12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
3 todas 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

1  

X 

13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
14 

12 nossas (deveria ser mais dada 

a quantidade de reuniões com os 

técnicos) + 2 com todos os 

delegados outubro 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
2 

 Semana da diversidade 

Dia da Acessibilidade 

X 

14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
14  

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

8 

PowerPoint + regimentos (2)+ 

sensibilização da comunidade (3) 

+acertos na documentação de 

apoio aos colegas + plano de 
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atuação do EMAEI 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

6 
Site oficial+-site DIFID+ 

face+insta+placard+canais dos 

parceitos 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

1 Dia da Acessibilidade 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Reuniões de apoio aos colegas 

 
Ao longo do ano letivo    X    X X X  

Semana da diversidade cultural 3º período  X X X X X       X X   

Celebração do dia da Acessibilidade em parceria com a Associação Salvador Ao longo do ano letivo  X X 
X 

x 
 

X 
X 

X  
X 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Coordenação de ciclo como ferramenta estratégica de inovação tecnológica.  

promotor 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1. Tomar decisões de âmbito organizacional na coordenação de ciclo; 

2. Gerir e partilhar informações recebidas e dirigidas ao diretor de turma; 

3. Estruturar recursos materiais de apoio ao trabalho de coordenação e à escola; 

4. Dinamizar a informação atualizada a dar aos alunos e encarregados de educação do 5º ano; 

5. Melhoria da formatação e aplicação do dossiê digital; 

6. Colaboração com agentes externos à escola;  

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Melhoria da formatação do dossiê digital Coordenadoras de 2.º e 3.º ciclo Setembro 2020 

Receção de boas-vindas aos alunos de 5.º ano e 

aos encarregados de educação 

Coordenadoras e diretores de turma do 

2.º Ciclo 
Setembro 2020 

Reuniões  Coordenadoras de 2.º e 3.º ciclo Ao longo do ano 

Reorganização da Ficha Individual do Aluno para o 

ano letivo 2020/2021 

Coordenadoras de 2.º e 3.º ciclo e 

diretores de turma 
Setembro 2020 

Colaboração com a entidade Associação de pais na 

divulgação e sensibilização à participação dos EE. 
Diretores de turma 1.º período 

Dinamização da sessão Consumers Go Green Alunos e diretores de turma de 9.º ano 1.º período 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

  

  

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Prof. Licínio Silva 550 - Informática Dossiê digital 

   

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Associação de pais Divulgação, distribuição e apoio estratégico 

Deco Dinamização de Sessões junto dos alunos 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 
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7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Catarina Melo 

 Marta Vieira de Freitas  
   

 

8. RECURSOS MATERIAIS   

 Legislação; 

 Computador; 

 Projetor; 
 Internet  

 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

x 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 302  9º 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 Deco 

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

x 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 302  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1  

x 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
3 Receção +  FIA+ Deco 

x 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 302 9º 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 Deco 

x 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
2 Receção 5º + Associação de pais 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
3 

Receção 5º + FIA + Associação de 

pais 

x 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
2 Associação de pais+ Deco 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 2 Associação de pais +Deco  

x 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
45 Receção + reuniões+ dossiê 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

  

x 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
4 

FIA+ Preparação do ano 

letivo  + A. intercalar+ 

receção  + dossiê 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
6  

x 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
47 

FIA (2) + Preparação do ano 

letivo (4)  + dossiê (6) + receção 

(2) + segundas 
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colaborativo Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

13 
PP (4) + memorandos (6) + Fia(1) 

+ receção (1)+ dossiê 

x 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

5 
1-face; 1- inst;2Site; 1- site da 

parceria  

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

3 
Receção + associação de pais+ 

Deco 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Melhoria da formatação do dossiê digital Setembro 2021        X X X  

Receção de boas-vindas aos alunos de 5º ano e aos encarregados de educação Setembro 2021    X  X  X X X X 

Reuniões Ao longo do ano        X X X  

Reorganização da Ficha Individual do Aluno para o ano letivo 2021/2022 Setembro 2021    X  X   X X  

Colaboração com a entidade Associação de pais na divulgação e sensibilização à participação 

dos EE. 
1.º período      X X    X 

Dinamização da sessão Consumers Go Green 1.º período X  X X X  X    X 

 

 



1 

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia 

PLANO DE AÇÃO 

(Contributo para a construção do Plano Anual de Escola) 

2021 / 2022 

- designação da(s) Iniciativa(s) -

O diretor de turma enquanto promotor da comunicação em contexto escolar 

ANEXO OI46



2 

 

 

PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

O diretor de turma enquanto promotor da comunicação em contexto escolar 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1. Sensibilizar a comunidade educativa para a importância da comunicação na integração dos novos alunos.  

2. Otimizar e tornar mais eficiente os circuitos de informação e comunicação interna e externa nas atribuições do diretor de 

turma. 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

(1) Receção de boas-vindas aos alunos de 5.º ano e 

aos encarregados de educação: 

 promoção da integração dos novos alunos; 

 apresentar a Escola, as suas condições e o seu 

funcionamento; 

 familiarizar os novos alunos com os diversos 

módulos da vida da escola (biblioteca, sala de 

convívio, bar, cantina, secretaria, conselho 

executivo, etc.) 

 apresentar aos EE os espaços de apoio ao 

sucesso escolar.  

Alunos de 5.º ano e Encarregados 

de Educação/ diretores de turma 

de 5.º ano 

Setembro de 2021 

(2) Participação na implementação da ferramenta 

tecnológica do Dossiê de Turma Digital. 
Conselhos de Turma Ao longo do ano 

(3) Colaboração com a entidade Associação de pais 

na divulgação e sensibilização à participação dos 

EE. 

Enc. de Educação 1.º período 

(4) Gestão das medidas de inclusão e promoção da 

aprendizagem.  
Alunos Ao longo do ano 

(5) Apoio na coordenação e implementação da 

Autonomia e Flexibilidade Curricular (dinamizar 

projetos de flexibilidade na direção de turma). 

Professores e alunos Ao longo do ano 

(6) Gestão e divulgação de toda a informação da 

comunidade educativa junto da turma. 
Alunos Ao longo do ano 

(7) Gestão organizacional em tempo de pandemia 

Covid-19: 

 divulgação das medidas sanitárias e de 

prevenção;  

 atendimento online dos EE (comunicação, 

informação e interação);  

 colaboração na implementação das medidas 

que constam no plano de contingência da 

escola. 

EE, alunos e professores Ao longo do ano 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  
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5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Prof. Licínio Silva 
550 - 

Informática 

Participação na implementação da ferramenta tecnológica 

do Dossiê de Turma Digital. 

   

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

  

  

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Coordenadoras: Catarina Melo e Marta Vieira de Freitas 

 (2º ciclo) Susana Figueiroa; Helena Galvão; Maria João Ferreira; Ana Sofia Rodrigues; Simone Catanho; Ondina Figueira; 

Eduarda Freitas; Luís Cunha; Nélia Faria; Tânia Santos; José Nélio Ferreira; Elda Nóbrega; Ana Lídia Aveiro; Luciano Garcia; M.ª 

Zoé Luís; Ana Patrícia Fernandes; Patrícia Real; Carlos Oliveira; Cláudia Figueira; Lúcia Carvalho; Catarina Melo; Sandra 

Gerardo; Catarina Trigo e João Garcia. 

 (3º ciclo) Patrícia Dias; Marta Vieira; Ana Ribeiro; Helena Borges; Regina Olim; Florinda Granito; Sandra Proença; Carla Correia; 

Orlanda Andrade; Maria do Céu vilela; Lígia Faria; Maria Luísa Drumond; Sónia Patricío; Carla Maria Ramos; Solanja Faria; 

Maria Helena Borges; Maria João Freitas; Célia Afonso; Maria Alexandra Freitas; Maria Conceição Sousa; Maria Cruz; Filipe 

Gonçalves; Graça Oliveira; José Arlindo Cruz; Diva Castro; Claret Almeida; Rui Mendonça; Rómulo Neves; Lícia Pinto; Filipa 

Teixeira; Filipa Escórcio; Isabel Sousa; Conceição Arantes; Valentina Freitas; Maria José Granja; Susana Pestana; António 

Garcês; Carla Correia. 
   

8. RECURSOS MATERIAIS   

 Computadores;  

 Internet; Plataforma Teams; 

 Outros materiais. 

 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

X 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374  (5) 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 (5) 

X 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 (5) 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 (5) 

X 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 (5) 

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 (5) 

X 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
5 (1)+(4)+ (5)+(6)+(7) 

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1374 (5)  

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
1 (5)  
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X 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento (1) dos EE na vida da 

Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 

com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação (100%) 
2 (3) + (7) 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
2 Receção de 5.º ano +(3) 

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
1 (3) 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 1 (3) 

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
7 todos 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

1  

X 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
8 2 por período + receção+ dossiê 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
8 

5 para o (7) +1 para (2) +1 para 

(3) +1 para (1) 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
8 2por período + receção+ dossiê 

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

1 Dossiê Digital 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

1 (1) 

Nº de ações / eventos a promover 

com o envolvimento (1) da 

comunidade e/ou de agentes 

externos à Escola (10%) 

1 (3) 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 

desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

(1) Receção de boas-vindas aos alunos de 5º ano e aos encarregados de educação: 

 promoção da integração dos novos alunos; 

 apresentar a Escola, as suas condições e o seu funcionamento; 

 familiarizar os novos alunos com os diversos módulos da vida da escola (biblioteca, sala de 

convívio, bar, cantina, secretaria, conselho executivo, etc.) 

 apresentar aos EE os espaços de apoio ao sucesso escolar.  

Setembro 2021    X  X  X X X X 

(2) Participação na implementação da ferramenta tecnológica do Dossiê de Turma Digital. Ao longo do ano        X X X  

(3) Colaboração com a entidade Associação de pais na divulgação e sensibilização à participação 

dos EE. 
1.º Período      X X X X  X 

(4) Gestão das medidas de inclusão e promoção da aprendizagem.  Ao longo do ano    X    X X X  

(5) Apoio na coordenação e implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular (dinamizar 

projetos de flexibilidade na direção de turma). 
Ao longo do ano X X X X X   X X X  

(6) Gestão e divulgação de toda a informação da comunidade educativa junto da turma. Ao longo do ano    X    X X   

(7) Gestão organizacional em tempo de pandemia Covid-19: 

 divulgação das medidas sanitárias e de prevenção;  

 atendimento online dos EE (comunicação, informação e interação);  

 colaboração na implementação das medidas que constam no plano de contingência da 

escola. 

Ao longo do ano    X  X  X X X  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

 
  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  
Gabinete da Convivialidade HBG 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
  

1. contribuir para uma melhor integração dos alunos em contexto escolar e potenciar a sua aprendizagem; 
2. colaborar com os alunos e professores na mediação e resolução de conflitos e melhoria da relação pedagógica: 
3. atender à comunidade educativa HBG no intuito de prestar apoio, orientação ou encaminhamento das situações 

apresentadas; 
4. proporcionar consultoria e intervisão psicopedagógica aos docentes da escola 

 
 

3. AÇÕES  / EVENTOS  
AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Reestruturação e operacionalização do Gabinete 
da Convivialidade HBG na articulação com os 
novos tutores (Obj. 1, 2, 3, 4): 
 Definição de procedimentos psicopedagógicos 

do Gabinete da Convivialidade HBG; 
 Estruturação das diretrizes a respeitar pela 

equipa e respetivos horários de atendimento; 
 Reunião de reajustamento de estratégias com 

o CE e SPO; 
 Definição de procedimento, caso as situações 

atendidas extravasem o âmbito de 
competências do gabinete. Estabelecimento 
de parceria com a HUMANA clínica integral. 

 

Comunidade Educativa 

 
 
 
 
 
De 20 de setembro a 12 de novembro 
 
 
 
Ao longo do ano letivo 

 
 

Formação/Estudo “A importância da Vinculação 
na Orientação Educativa/ Tutoria” (Obj. 1, 2, 3 e 
4): 
  Recolha de fontes bibliográficas e revisão da 

literatura sobre a relação entre a Teoria da 
vinculação e a relação pedagógica”; 

 Aplicação inicial dos instrumentos de 
avaliação aos docentes participantes; 

 Realização dos seis módulos que compõem 
esta formação (Módulos teóricos, thinkspace 
I, II, III e IV); 

 Aplicação final dos instrumentos de avaliação 
aos docentes participantes; 

 Análise e tratamento dos dados recolhidos; 
 Elaboração de um relatório sobre a eficácia da 

formação realizada e das estratégias 
utilizadas; 

 (12) Reuniões de coordenação técnica 
 

Docentes participantes e 
posteriormente docentes em geral 

 
 
 
 
 
20 e 27 de outubro, 17 de novembro, 
26 de janeiro, 09 de março e 18 de 
maio. 
 
 
 
 
Ao longo do ano letivo 
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Ações/Estratégias psicopedagógicas do 
Gabinete da Convivialidade HBG (Obj. 1, 2, 3, 4): 
 Pontuais 

o Atendimento individual, por 
encaminhamento do professor ou 
por iniciativa do (s) aluno (s); 

o Atendimento grupo (2 ou mais 
alunos), por encaminhamento do 
professor ou por iniciativa do (s) 
aluno (s); 

o Dinâmicas, conversas temáticas, 
debates, realização de focus groups 
ou atividades relacionadas com 
experiências positivas de vida; 

o Observação de aulas. 

o Atendimento a EE e Funcionários da 
escola. 

o (25) Reuniões diagnósticas e de 
acompanhamento 

 Regulares 
o Tutoria, acompanhamento semanal 

com actividade articulada com o 
conselho de turma; 

o Sessões grupo, acompanhamento 
semanal de um conjunto de alunos 
com uma problemática semelhante 
ou interligada; 

o Sessões turma, realização de sessões 
semanais para desenvolvimento de 
competências sócioemocionais. 

o (20) Reuniões de coordenação e 
concertação de estratégias; 

o (5) Consultoria ao nível da 
intervenção nos contextos, 
quotidianos e bem-estar da Criança. 
 

Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  
AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Apoio ao Serviço de Psicologia e Orientação: 
 Reuniões de coordenação e concertação 

de estratégias; 
 Consultoria ao nível da intervenção nos 

contextos, quotidianos e bem-estar da 
Criança. 

 

Serviço de Psicologia e Orientação 
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5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME GRUPO DE 
RECRUTAMENTO 

AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Alda Mardónia Matos Nóbrega 510 
Tutoria e acompanhamento semanal de atividade articulada 

com o respetivo conselho de turma 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  
PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Universidade do Minho - Centro de Investigação 
em Estudos da Criança (CIEC) - Grupo de 
investigação “Contextos, Quotidianos e Bem-Estar 
da Criança” 

Apoio científico à realização dos procedimentos de investigação. 

Direção Regional de Educação (DRE) - Direção de 
Serviços de Apoio Técnico Especializado 
Convivialidade Ética e Mediação Escolar 

- Contributo enquanto coformador da ação de formação “A importância da 
Vinculação na Orientação Educativa/ Tutoria dirigida ao Orientadores 
Educativos das escolas da RAM. 
- Contributo como consultor e mediador do projeto regional “Convivialidade 
Ética e Mediação Escolar” que intervém em situações problemáticas nas 
escolas da RAM. 

Universidade da Madeira  - Faculdade de Psicologia 
(Equipa Links) 

Apoio na realização da formação/Estudo “A importância da Vinculação na 
Orientação Educativa/ Tutoria” 

University College London – Iniciativa 
”Attachement aware shools” 

Orientação nos módulos práticos (thinkspace) da formação “A importância da 
Vinculação na Orientação Educativa/ Tutoria” 

HUMANA Clínica integral 
Apoio e acompanhamento psicológico clínico e psiquiátrico, em situações 
que extravasem o âmbito de competências do Gabinete da Convivialidade 
HBG 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Fernando Marcelo Ornelas Melim 

 Tânia Nair Gonçalves do Nascimento Nóbrega 

 Filipa Claúdia Oliveira Luís (SPO) 

 Catarina Trigo Sales Caldeira 
 

8. RECURSOS MATERIAIS   
 Recursos informáticos; 
 Fotocópias; 
 Aquisição de manuais técnicos específicos. 

 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 
 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 

 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%)    

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%)   
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Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

X 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 7 Descritas no Ponto nº3 

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 1446  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

7 Descritas no Ponto nº3 

 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

  

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

  

X 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

5 Descritas no Ponto nº6 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 5 UMa, UM. UCL, DRE, HUMANA 

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 80  

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

25 Descritas no Ponto nº3, em 
articulação com o SPO 

X 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

50  

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

2 Ação de formação (site DIFIT e 
HBG) 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 50  

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 
ADD) (60%) 

3 
Tabela de estratégias padrão de 
vinculação, relatório do estudo e 
apresentação PPT da formação. 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

2 Ação de formação DRE/HBG (site 
Interagir, Moodle e HBG) 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

1 Ação de formação da DRE/HBG 

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 



6 

 

10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 
 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Concetualização e operacionalização do Gabinete da Convivialidade HBG     X X X  X X X  

Formação/Estudo “O contributo dos processos de vinculação para a qualidade da relação 
pedagógica em docentes do ensino básico” 

    X X X  X X X X 

Ações/Estratégias psicopedagógicas do Gabinete da Convivialidade HBG     X X X  X X X  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Atividades do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
1. Contribuir para o desenvolvimento integral e harmonioso dos alunos e para a construção da sua identidade pessoal; 
2. Intervir a nível psicológico e psicopedagógico na observação, orientação e apoio dos alunos, promovendo a cooperação de 

professores, pessoal não docente, pais e encarregados de educação e em articulação com recursos da comunidade; 
3. Avaliar e acompanhar os alunos ao longo do seu percurso educativo, contribuindo para a promoção da educação inclusiva 

que responda às potencialidades, expectativas e necessidades de cada aluno; 
4. Conceber e implementar programas de desenvolvimento vocacional e de carreira, implementados a nível grupal; 
5. Promover o bem-estar e a saúde mental dos alunos e reduzir o impacto dos problemas emocionais, scomportamentais, 

sociais e emocionais no desempenho escolar.  

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Acompanhamentos psicopedagógicos 
Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos 
encaminhados para o SPO 

Ao longo do ano letivo 

Avaliações psicológicas 
Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos 
encaminhados para o SPO 

Ao longo do ano letivo 

Sessões do programa de desenvolvimento 
vocacional e de carreira  

Alunos das 14 turmas do 9.º ano de 
escolaridade 

1.º e 2.º período 

Sessões do programa de promoção de 
competências socioemocionais  

Alunos de uma turma do 6.º ano de 
escolaridade 

2.º período 

Reuniões com os Diretores de Turma e outros 
docentes / Consultoria 

Diretores de Turma / Docentes Ao longo do ano letivo 

Reuniões com Encarregados de educação Encarregados de educação Ao longo do ano letivo 

Participação na Equipa Multidisciplinar de Apoio à 
Educação Inclusiva 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à 
Educação Inclusiva 

Ao longo do ano letivo  

(uma reunião semanal) 

Colaboração com o projeto Convivialidade HBG 
Alunos acompanhados no projeto / 
Docentes responsáveis pelo projeto 

Ao longo do ano letivo  

Orientação de Estágio Curricular de Psicologia da 

Universidade da Madeira (UMa) 
Estagiária de Psicologia Ao longo do ano letivo  

Reuniões com a docente da UMa responsável pelo 

Estágio Curricular 

Docente da UMa e estagiária de 

Psicologia 

Ao longo do ano letivo 

(uma reunião por trimestre) 

Articulação com profissionais de serviços 

especializados da comunidade 

Profissionais de serviços da 

comunidade 
Ao longo do ano letivo 

Reuniões do grupo de Psicologia dos SPO   Psicólogos dos SPO 
Ao longo do ano letivo  
(uma reunião quinzenal) 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Sessões do programa de desenvolvimento 

vocacional e de carreira 
Com os Diretores de turma dos alunos do 9.º ano de escolaridade e docentes 
de Cidadania e Desenvolvimento 
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5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABORA 

   

   
Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Escolas secundárias e profissionais Divulgação da oferta formativa 

Universidade da Madeira (UMa) Reuniões de acompanhamento do estágio curricular 
Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

• Psicóloga Filipa Luís (Responsável) 

• Psicóloga Estagiária Graciela Sousa  

• Professor Marcelo Melim 
   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   
• Instrumentos de avaliação psicológica (WISC-III, WAIS, IPP-R, etc.) 
• Material psicopedagógico e pedagógico (livros, jogos didáticos)  
• Material de desgaste (folhas de papel, canetas, lápis, borrachas, lápis de cor, etc.) 
• Equipamentos audiovisuais (computador, impressora, projetor, etc.) 

 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%)    

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

x 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

  

x 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) 35  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

10  

x 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

12  

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 
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x 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

2  

Nº de Parceiros a envolver (60%) 2  

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

  

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

  

x 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

  

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

   

x 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

5  

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

  

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

  

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

  

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Acompanhamentos psicopedagógicos Ao longo do ano letivo     x       

Avaliações psicológicas Ao longo do ano letivo    x        

Sessões do programa de desenvolvimento vocacional e de carreira (nas 14 turmas do 9.º 

ano) 
1.º e 2.º períodos           x     

Sessões do programa de promoção de competências socioemocionais  2.º período     x       

Reuniões com os Diretores de Turma e outros docentes / Consultoria Ao longo do ano letivo         x x  

Reuniões com encarregados de educação Ao longo do ano letivo      x      

Participação nas reuniões da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva Ao longo do ano letivo 
(uma reunião semanal) 

   x        

Colaboração com o projeto Convivialidade HBG Ao longo do ano letivo          x  

Orientação de Estágio Curricular de Psicologia da Universidade da Madeira (UMa) Ao longo do ano letivo       x     

Reuniões com a docente da UMa responsável pelo Estágio Curricular Ao longo do ano letivo 
(uma reunião trimestral) 

      x     

Articulação com profissionais de serviços especializados da comunidade Ao longo do ano letivo          x  

Reuniões do grupo de Psicologia dos SPO   Ao longo do ano letivo 
(uma reunião quinzenal) 

         x  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Gestão7 – Valorizamos Pessoas 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

1. Contribuir para uma valorização efetiva dos professores, no melhor contributo que possam facultar aos alunos, refletindo-se 

nos resultados das escolas; 

2. Incutir lógicas de gestão estratégica (pessoas + organização) mais coerentes; 

3. Facultar aos gestores escolares o conhecimento, e ação, sobre assuntos materiais e imateriais que a gestão pode atender para 

alcançar melhores resultados; 

4. Promover o reconhecimento que a gestão estratégica das pessoas tem impacto nos resultados que se obtêm; 

5. Promover efeito mimético de soluções de gestão entre as escolas parceiras, como por estabelecimentos terceiros; 

6. Promover conhecimento e ação experimentada, que possam consubstanciar novas iniciativas regulamentares sobre uma 

gestão mais eficiente. 

 

(Os objetivos descritos são transversais ao triénio do projeto. Assim, não são todos concretizáveis em cada ano) 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Estruturar, diagnosticar e planificar. 

- Coordenadores do Gestão7 

(coordenador, cocoordenadores e 

cocoordenadores convidados); 

- Todos os Professores (com ou 

sem exercício de funções de 

gestão) das 3 escolas-piloto; 

- Todos os Encarregados de 

educação representantes de turma 

das 3 escolas-piloto; 

- Todos os Delegados de turma das 

3 escolas-piloto; 

- Investigadores convidados. 

Até o dia 31 de dezembro. 

(Re)definir prioridades. 
- Presidentes dos conselhos 

executivos das 3 escolas-piloto. 
Até o dia 31 de dezembro. 

Desenvolver trabalho de campo 

e investigação científica. 

- Todos os Professores (com ou 

sem exercício de funções de 

gestão) das 3 escolas-piloto; 

- A comunidade educativa das 3 

escolas-piloto (encarregados de 

educação, alunos, parceiros 

económicos/sociais); 

- Investigadores convidados. 

Até o dia 30 de abril. 

Analisar. 

- Coordenadores do Gestão7 

(coordenador, cocoordenadores e 

cocoordenadores convidados); 

Investigadores convidados. 

Até o dia 30 de abril. 

Definir um Plano de Melhoria. 

- Coordenadores do Gestão7 

(coordenador, cocoordenadores e 

cocoordenadores convidados); 

Organizações Políticas; 

- Senior advisors; 

- Investigadores convidados; 

- Sindicatos de professores; 

- ISCSP/UMa/Univ. do Minho. 

Até o dia 31 de agosto. 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 
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4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

DIFID 

- O projeto-piloto Gestão7 é acolhido na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. 

Horácio Bento de Gouveia pelo DIFID (Departamento de Investigação, 

Formação, Inovação e Desenvolvimento), unidade orgânica vocacionada para 

promover e apoiar a dimensão organizacional do Estabelecimento de Ensino. 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

Alda Matos 510 

Estruturar, diagnosticar e planificar. 

Desenvolver trabalho de campo e investigação científica. 

Analisar. 

Definir um Plano de Melhoria. 

Marta Vieira 500 

Estruturar, diagnosticar e planificar. 

Desenvolver trabalho de campo e investigação científica. 

Analisar. 

Definir um Plano de Melhoria. 

Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 

limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Eduardo Brazão 

de Castro 
- Instituição integrante no desenvolvimento do projeto-piloto Gestão7. 

Escola Secundária de Francisco Franco - Instituição integrante no desenvolvimento do projeto-piloto Gestão7. 

ISCSP – Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas / UMa / Universidade do Minho 

- Colaborar com conhecimento metodológico e teórico no desenvolvimento 

do projeto; 

- Pronunciar-se sobre os planos de melhoria desenvolvidos anualmente para 

as escolas; 

- Disponibilizar o acesso aos repositórios científicos à coordenação do 

projeto; 

- Contribuir com formação de elevado nível à coordenação do projeto e, na 

medida do possível, aos atores organizacionais com papel relevante na 

mudança de práticas. 

Stakeholders da escola pública – Famílias, 

sindicatos e parceiros económicos. 

- Colaborar com o projeto, na especificidade das funções que desempenham 

na organização escola, identificando problemas e possíveis soluções; 

- Cooperar para a formulação dos planos de melhoria, na sua capacidade 

específica. 

Organismos Públicos da Administração da 

Educação. 

- Colaborar na coordenação geral do projeto; 

- Prestar apoio técnico e político em matérias que, pela sua natureza, 

dependam da tutela e sejam reconhecidas como áreas de intervenção com 

impacto na promoção da melhoria do desempenho das escolas. 

Senior Advisors 

- Avaliar e comentar as propostas de planos de melhoria, no seu 

conhecimento teórico ou prático privilegiado, dotando os planos finais de 

maior robustez; 

- Desenvolver conferências ou debates que facilitem a evolução do 

paradigma da gestão de pessoas e progressos necessários. 

Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 

ou evento. 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

 Luís Mata 

 Manuel André 
 Fátima Teles 

   

 

8. RECURSOS MATERIAIS   

 Gabinete 14; 
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 Mobiliário de escritório; 

 Recursos materiais afetos ao DIFID, tais como: projetor multimédia, portátil ou acervo bibliográfico. 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

 Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 

fomentando a consciência ecológica e 

de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%)    

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 

estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 

saudável, fomentando a consciência e 

o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

 

8 - Promover a inclusão, 

proporcionando a todos os alunos o 

acesso aos mesmos eventos 

educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 

inclusão (100%) 
  

 
9 - Promover o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma 

cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 

(40%) 
  

X 
10 - Reforçar a participação / 

envolvimento dos EE na vida da Escola 

(1) 

Nº de ações /eventos a promover 

que registem a presença dos 

Encarregados de Educação (100%) 
3 

Auscultação dos encarregados 

de educação na fase de trabalho 

de campo. 

Nº de ações/eventos a promover 

com a participação ativa dos 

Encarregados de Educação (10%) 
1 

Auscultação dos encarregados 

de educação na fase de trabalho 

de campo. 

X 

11 - Intensificar o envolvimento de 

entidades parceiras e/ou outras 

entidades da comunidade educativa 

nas iniciativas da Escola 

Nº de ações/eventos a promover 

que envolvam Parceiros (40%) 
3 

Reuniões de coordenação e/ou 

conferências. 

Nº de Parceiros a envolver (60%) 15 
Múltiplos stakeholders internos 

e externos à escola 

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 

Escola (1) 

Nº total de ações/eventos a 

promover (100%) 
9 

Reuniões com equipa 

coordenadora, órgãos de gestão 

intermédia e de topo, e 

professores. 

Nº de ações/eventos a promover em 

articulação com outras iniciativas 

(10%) 

3 
Sinergias entre o Gestão7 e o 

DIFID 

X 
13 - Melhorar a comunicação 

organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 

(70%) 
3 

Reuniões com equipa 

coordenadora, órgãos de gestão 

intermédia e de topo, e 

professores. 

Nº de divulgações internas de ações 

/ eventos a promover (30%) 
1 

Focus group com o núcleo de 

comunicação do DIFID. 

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 

partilha de boas práticas e de trabalho 

colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 

(40%) 
9 

Reuniões com os grupos 

disciplinares e equipas de gestão 

de topo ou intermédia para 

desenvolver trabalho de campo. 

Nº de “Produtos” resultantes das 

equipas de trabalho (incluindo os da 

componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

1 Plano de melhoria. 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 

comunidade local, regional, nacional e 

internacional, como instituição de 

referência e de qualidade (1) 

Nº de divulgações voltadas para o 

exterior das ações / eventos a 

promover (100%) 

12 

Reuniões com órgãos de gestão 

intermédia, de topo, e 

professores das escolas 

parceiras. 

Nº de ações / eventos a promover 

que sejam abertos à comunidade ou 

que envolvam agentes externos à 

Escola (10%) 

2 Reuniões de coordenação. 
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(1) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 

acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%),  enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Estruturar, diagnosticar e planificar. Até 31 de dezembro      X X X    

(Re)definir prioridades. Até 31 de dezembro       X  X X X 

Desenvolver trabalho de campo e investigação científica. Até 30 de abril      X X X X X X 

Analisar. Até 30 de abril       X X  X  

Definir um Plano de Melhoria. Até 31 de agosto      X X X X X X 
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Núcleo de Investigação (DIFID) 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
1. Conhecer o fenómeno “(In)disciplina” no atual contexto da escola HBG (COVID-19): 
2. Delinear um modelo de intervenção face à (In)disciplina em contexto presencial/à distância; 
3. Avaliar o ensino à distância promovido pela HBG em contexto de pandemia; 
4. Recolher / tratar e analisar os dados referentes a processos da/na vida da escola (incluindo o sucesso escolar dos alunos da 

HBG); 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

(4) Estudo sobre a “(In)disciplina na HBG": 

•  Recolha de fontes bibliográficas e revisão da 
literatura sobre (in)disciplina em contexto 
pandémico;  

• Tratamento dos dados recolhidos (no ano 
transato) junto dos grupos de recrutamento;  

• Elaboração de um Relatório técnico-científico 
dos dados apurados.  

• Estruturação de um modelo de intervenção 
face à (In)disciplina em contexto presencial/à 
distância (enquanto proposta e sujeitar à 
apreciação do CP); 

 

-Equipa,  • Ao longo do ano letivo 

(3) Análise / tratamento dos dados referentes ao 
ensino à distância em contexto escolar – o caso 
da HBG: 

• Tratamento dos dados recolhidos (no ano 
transato) junto dos grupos de recrutamento; 

• Elaboração de um Relatório técnico-científico 
dos dados apurados; 

• Conclusão da estruturação de um documento 
que sistematiza informação atualizada sobre o 
ensino à distância. 

 

- Equipa • 2º Período 

(4) Análise / tratamento dos dados referentes ao 
sucesso escolar dos alunos da HBG: 
 

• No âmbito do Ranking de Escolas: 
o Recolha e tratamento de dados 

relativamente à posição da HBG (nacional, 
regional e concelho do Funchal); 

o Elaboração de um relatório referente à 
posição da HBG nos Rankings; 
 

• No âmbito da HBG: 
o Recolha e tratamento de dados 

relativamente ao sucesso escolar dos alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Equipa 

 
 
 

• No momento em que sejam 
publicados os rankings 

 
 
 
 
  

• Final do ano letivo 
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da HBG (avaliação interna e externa) – a 
realizar em junho/julho; 

o Elaboração de um relatório referente 
Sucesso Escolar da/na HBG – a realizar em 
junho/julho; 

 

(30) Reuniões  presenciais  e/ou online. - Equipa • Ao longo do ano letivo 
Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Estudo sobre a “(In)disciplina na HBG": Núcleo de Autoavaliação da HBG 

Análise / tratamento dos dados referentes ao 
ensino à distância em contexto escolar – o caso 
da HBG 

Núcleo de Autoavaliação da HBG 

Análise / tratamento dos dados referentes ao 
sucesso escolar dos alunos da HBG 

Núcleo de Autoavaliação da HBG 

  

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABORA 

   

   
Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

  

  
Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

• Alda Matos 

• Luís Mata 

• Manuel André (Coordenador) 

• Marta   Vieira   
• Zózima Pestana  

   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   

•    
•   

 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%)    

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 
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6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

  

 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

  

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

  

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

  

Nº de Parceiros a envolver (60%)   

 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

41  

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

3  

 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

30  

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

4   

 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

30  

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

4  

 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

  

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

  

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Estudo sobre a “(In)disciplina na HBG" 
Ao longo do ano 

letivo 
       X X X  

Análise / tratamento dos dados referentes ao ensino à distância em contexto escolar 2º Período        X X X  

Análise / tratamento dos dados referentes ao sucesso escolar dos alunos da HBG 

Aquando da 
publicação dos 
rankings 

 
Final do ano letivo 

       X X X  

Reuniões  presenciais 
Ao longo do ano 

letivo 
       X X X  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Núcleo de Comunicação (DIFID) 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  
Objetivo Geral: 
Promover o Processo Comunicacional em contexto escolar; 
 
Objetivos Específicos: 
1. Gerir o processo de inscrição dos interessados em aceder ao site DIFID; 
2. Divulgar iniciativas / eventos e informações de âmbito organizacional/curricular/pedagógico, que sejam da responsabilidade 

da HBG ou que a envolvam através: do site DIFID, do site Oficial e das redes sociais; 
3. Assegurar o desenvolvimento/manutenção dos sites da Escola e do DIFID, como de redes sociais onde a Escola esteja 

presente. 
4. Informar os utilizadores, via e-mail, relativamente a determinados eventos de âmbito organizacional; 
5. Desenvolver, em parceria com o projeto-piloto Gestão7, a implementação e monitorização de meios (plataformas) e 

processos (práticas) de comunicação que promovam o funcionamento eficiente da organização; 
6. Promover, pela formação contínua dos professores, a difusão das melhores práticas de comunicação. 
 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

(1) Gestão do processo de inscrição no site DIFID; 
 

Interessados em formalizar a 
inscrição no site DIFID 

Ao longo do ano letivo (até à transição 
do site para a página eletrónica oficial da 
HBG) 
 

(1) Divulgação de eventos / iniciativas e informações 
de âmbito organizacional/curricular/pedagógico, 
que sejam da responsabilidade da HBG ou que a 
envolvam através: do site DIFID, do site Oficial e das 
redes sociais; 

Comunidade Docente da HBG Ao longo do ano letivo 

(1) Migração do site DIFID para o site da HBG; Comunidade Docente da HBG Ao longo do ano letivo 

(1) Estruturação de novos serviços online (ou outras 
funcionalidades), em particular: 
          - Placar digital (1.º período); 
          - Requisição de espaços (1.º período); 
          - Envio de emails por categorias (2.º período); 

 

Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo 

(1) – Estudo de um sistema de controlo de acessos 
ao site da HBG (mediante a análise dos Requisitos e 
da arquitetura do sistema/programação e respetiva 
testagem)   

Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo 

(1) Gestão e Manutenção do Site HBG; 
- Gestão e Manutenção da Base de dados de 

utilizadores. 
- Gestão e Manutenção do sistema de 

requisições 
- Gestão e Manutenção do sistema Divulgações 

e bases de dados 
- Gestão e manutenção do sistema de Agenda 

HBG 

Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo 
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(1) Gestão e Manutenção da página de Facebook 
institucional “Escola HBG”; 

Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo 

(1) Gestão e Manutenção da conta de Instagram 
institucional; 

Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo 

(1) Gestão e Manutenção do site DIFID (ou do 
espaço que virá a ocupar no site da HBG); 

Comunidade Docente da HBG Ao longo do ano letivo 

(1) Divulgação de informações, via e-mail (ou 
notificações), junto dos inscritos no DIFID, 
relativamente a determinados eventos de âmbito 
organizacional; 

Inscritos no site DIFID Ao longo do ano letivo 

(1) Definição dos fluxos de comunicação da escola; Comunidade Docente da HBG Até o fim do 2.º período 

(1) Realização de uma Ação de Formação no âmbito 
da comunicação organizacional; 

Comunidade Docente da HBG 3º período 

(10) Reuniões. 
Equipa/Conselho Executivo 
/Colaborantes/ Parceiros 

Ao longo do ano letivo 

Nota: Nos itens 3, 4, 5 e 6 poder-se-á acrescentar ou eliminar linhas conforme as circunstâncias em que a iniciativa se apresenta. 

 

4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S) 

Evolução de serviços e funcionalidades do site 
Oficial da HBG; 

Gestão7 – Valorizamos Pessoas. 
Núcleo de Formação 

Gestão e manutenção da página de Facebook 
institucional “Escola HBG”; 

Gestão e manutenção da conta de Instagram 
institucional; 

Realização de uma Ação de Formação no âmbito 
da comunicação organizacional; 

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

   

   

   
Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 

 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

  

  
Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 

 

7. EQUIPA DE TRABALHO   
• Abel Gonçalves  

• Luís Mata 

• Manuel André 

• Martinho Correia 
   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   
• Recursos informáticos 
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9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%)    

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

  

 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

  

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

  

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

  

Nº de Parceiros a envolver (60%)   

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

22  

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

4  

X 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

10  

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

250   

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

10  

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

250  

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

150  

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

 -  

(1) Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial, 
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo;  

(2) A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade. 
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Gestão do processo de inscrição no site DIFID. 
Ao longo do ano 
letivo 

       X    

Divulgação de eventos / iniciativas e informações de âmbito 
organizacional/curricular/pedagógico, que sejam da responsabilidade da HBG ou que a 
envolvam através: do site DIFID, do site Oficial e das redes sociais. 

Ao longo do ano 
letivo 

       X X X X 

Migração do site DIFID para o site da HBG; 
Ao longo do ano 
letivo 

       X X X  

Estruturação de novos serviços online (ou outras funcionalidades) 
Ao longo do ano 
letivo 

       X X X  

Estudo de um sistema de controlo de acessos ao site da HBG (mediante a análise dos Requisitos 
e da arquitetura do sistema/programação e respetiva testagem)   

Ao longo do ano 
letivo 

       X X X  

Gestão e Manutenção do site HBG. 
Ao longo do ano 
letivo 

       X X X  

Gestão e Manutenção da página de Facebook institucional “Escola HBG”; 
Ao longo do ano 
letivo 

       X X X X 

Gestão e Manutenção da conta de Instagram institucional; 
Ao longo do ano 
letivo 

       X X X X 

Gestão e Manutenção do site DIFID (ou do espaço que virá a ocupar no site da HBG); 
Ao longo do ano 
letivo 

       X X X  

Divulgação de informações, via e-mail (ou notificações), junto dos inscritos no DIFID, 
relativamente a determinados eventos de âmbito organizacional 

Ao longo do ano 
letivo   

       X X X  

Definição dos fluxos de comunicação da escola; 2.º Período        X X X  

Realização de uma Ação de Formação no âmbito da comunicação organizacional 3º Período          X X X  

Reuniões 
Ao longo do ano 
letivo   

       X X X  
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PLANO DE AÇÃO 

2021 -2022 

 

  

1. DESIGNAÇÃO DA INICIATIVA  

Núcleo de Autoavaliação (DIFID) 

 

2. OBJETIVOS DA INICIATIVA  

  
1. Proporcionar momentos de reflexão e/ou discussão em torno das matérias que se enquadram no âmbito da Gestão 

Estratégica da HBG;   
2. Apresentar propostas de medidas, procedimentos, instrumentos de recolha /sistematização de dados e outros documentos 

de interesse para a implementação da Gestão Estratégica na HBG; 
3. Recolher/sistematizar a informação relativamente ao processo de autoavaliação da/na HBG; 
4. Proceder ao tratamento da informação recolhida com vista à estruturação dos documentos de natureza estratégica da HBG; 
5. Assegurar a partilha de informações/documentos produzidos (e aprovados pelo Conselho da Comunidade Educativa e/ou 

pelo Conselho Pedagógico) no âmbito da Gestão Estratégica da HBG; 
6. Monitorizar o processo de autoavaliação da/na HBG, propondo medidas de melhoria face aos resultados apurados. 
 

 

3. AÇÕES  / EVENTOS  

AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Reuniões  presenciais e/ou Online  
• Equipa do Núcleo de 

Autoavaliação   
ao longo do ano letivo 

(Re)estruturação/validação de 
procedimentos/instrumentos de recolha de dados 
no âmbito da Autoavaliação da HBG 

• Equipa do Núcleo de 
Autoavaliação   

ao longo do ano letivo 

Recolha, tratamento, análise e interpretação dos 
dados provenientes das várias fontes de informação 
(em função das dimensões, componentes e 
indicadores a incluir no Relatório de Autoavaliação 
 

• Equipa do Núcleo de 
Autoavaliação    

 
ao longo do ano letivo 

Monitorização do processo de autoavaliação  
 

• Equipa do Núcleo de 
Autoavaliação    

ao longo do ano letivo 

Redação do Relatório de Autoavaliação da HBG   
• Equipa do Núcleo de 

Autoavaliação    
ao longo do ano letivo 

 

Redação do Relatório Anual de Escola 2020-2021 
• Equipa do Núcleo de 

Autoavaliação    
1º Período 

Apreciação do Relatório Anual de Escola 2020-
2021 

• Equipa, Conselho Pedagógico 
e Conselho da Comunidade 
Educativa 

1º Período 

Divulgação do Relatório Anual de Escola 2020-
2021 

• Equipa e Comunidade 
Educativa 

1º Período 

Promoção da 1ª atividade formativa 
 “Gestão Estratégica da HBG: dos Planos de Ação ao 
Plano Anual de Escola” (realizar duas sessões)  

• Equipa do Núcleo de 
Autoavaliação   

• Docentes de todos os grupos 
de recrutamento  

outubro de 2021 

Recolha e sistematização de informação (através 
dos Planos de Ação) com vista à estruturação do 
Plano Anual de Escola 

• Equipa do Núcleo de 
Autoavaliação 

• Equipas responsáveis pelos 
Planos de Ação. 

Outubro-novembro de 2021 
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AÇÃO/EVENTO DESTINATÁRIOS / ENVOLVIDOS CALENDARIZAÇÃO 

Estruturação do Plano Anual de Escola 2021-2022 
(através dos Planos de Ação) 

• Equipa do Núcleo de 
Autoavaliação    

 

1º Período 

Apreciação do Plano Anual de Escola 2021-2022 
• Equipa, Conselho Pedagógico 

e Conselho da Comunidade 
Educativa 

1º Período 

Divulgação do Plano Anual de Escola 2021-2022 
• Equipa e Comunidade 

Educativa 
1º Período 

Promoção da 2ª atividade formativa “Gestão 
Estratégica da HBG: dos Planos de Ação ao Projeto 
Docente” (realizar duas sessões) 

• Equipa do Núcleo de 
Autoavaliação   

• Docentes de todos os grupos 
de recrutamento  

novembro de 2021 

Reunião com os Avaliadores Internos com vista à 
harmonização de procedimentos na apreciação do  
Projeto Docente 

• Equipa do Núcleo de 
Autoavaliação   

• Avaliadores Internos  

novembro de 2021 

Promoção da 3ª atividade formativa “Gestão 
Estratégica da HBG: dos Relatórios de Ação ao 
Relatório Anual de Escola” (realizar duas sessões) 

• Equipa do Núcleo de 
Autoavaliação   

• Docentes de todos os grupos 
de recrutamento  

maio de 2022 

Recolha e sistematização de informação (através 
dos Relatórios de Ação) com vista à estruturação do 
Relatório Anual de Escola 

• Equipa do Núcleo de 
Autoavaliação 

• Equipas responsáveis pelos 
Relatórios de Ação 

maio de 2022 

Promoção da 4ª atividade formativa “Gestão 
Estratégica: dos Relatórios de Ação e do Projeto 
Docente ao Relatório de Autoavaliação do Professor” 
(realizar duas sessões) 

• Equipa do Núcleo de 
Autoavaliação   

• Docentes de todos os grupos 
de recrutamento 

junho de 2022 

Reunião com os Avaliadores Internos com vista à 
harmonização de procedimentos na apreciação do  
Relatório de Autoavaliação do Professor 

• Equipa do Núcleo de 
Autoavaliação   

• Avaliadores Internos  

junho de 2022 

Redação do Relatório Anual de Escola 2021-2022 
• Equipa, Conselho Pedagógico 

e Conselho da Comunidade 
Educativa 

junho de 2022 

Apreciação do Relatório Anual de Escola 2021-
2022 

• Equipa, Conselho Pedagógico 
e Conselho da Comunidade 
Educativa 

junho de 2022 

Divulgação do Relatório Anual de Escola 2021-
2022 

• Equipa e Comunidade 
Educativa 

junho de 2022 

Avaliação Final do Desempenho da HBG (Projeto 
Educativo 2018-2022) 

• Equipa, Conselho Pedagógico 
e Conselho da Comunidade 
Educativa 

junho de 2022 

Apreciação do Desempenho da HBG (Avaliação do 
Projeto Educativo 2018-2022) 

• Equipa, Conselho Pedagógico 
e Conselho da Comunidade 
Educativa 

junho de 2022 

Divulgação da Avaliação Final do Desempenho da 
HBG (Projeto Educativo 2018-2022) 

• Equipa e Comunidade 
Educativa 

junho de 2022 

Apreciação do Relatório de Autoavaliação da HBG   
• Equipa, Conselho Pedagógico 

e Conselho da Comunidade 
Educativa 

junho de 2022 

Divulgação do Relatório de Autoavaliação da HBG   
• Equipa e Comunidade 

Educativa 
junho de 2022 

Meta-avaliação  • Equipa julho de 2022 
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4. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS  

AÇÃO/EVENTO ARTICULADA(O) COM A(S) INICIATIVA(S)  

Sessões Formativas Núcleo de Formação Contínua 

Recolha de dados Núcleo de Investigação 

Divulgação de documentos estratégicos Núcleo de Comunicação 

Aplicação de questionários aos alunos / EE Coordenação de DT 

  

 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROF.S COLABORANTES  

NOME 
GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 
AÇÃO/EVENTO EM QUE COLABOROU 

   

   
Nota: Entende-se por “colaborante” o professor que, não pertencendo à iniciativa, participa ativamente na ação ou evento e não aquele que se 
limita a acompanhar os alunos. 
 

6. ENVOLVIMENTO DE PARCEIROS  

PARCEIRO TIPO DE COLABORAÇÃO 

  

  
Nota: Entende-se por “parceiro” todo o agente externo à Escola que, ao partilhar bens ou serviços, contribui para a consecução de qualquer ação 
ou evento. 
 

7. EQUIPA DE TRABALHO   

• Fátima Maria Teles 

• José Luís Martins da Mata 

• Júlia Cristina Saunders Gomes Rocha 

• Manuel Nunes André (Coordenador) 

• Maria Arlinda Santos Dias Antunes Marques 

• Maria Helena da Piedade Pires 

• Sílvia Maria Gomes dos Santos Gomes 
   
 

8. RECURSOS MATERIAIS   
•   Recursos informáticos  

 
 

9. CONTRIBUTOS PARA O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

• Assinalar o(s) objetivo(s) do PEE que poderá/ão  obter o contributo desta iniciativa (assinalar com um X, na 1ª coluna) 

• Para cada objetivo assinalado anteriormente, indicar para os respetivos indicadores a meta que se propõe alcançar. 
 

(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 
5 - Preservar o meio ambiente, 
fomentando a consciência ecológica e 
de sustentabilidade 

Nº de alunos a envolver (60%)    

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
6 - Promover a sensibilidade cultural, 
estética e artística 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

  

 
7 - Desenvolver hábitos de vida 
saudável, fomentando a consciência e 
o domínio do corpo 

Nº de alunos a envolver (60%)   

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 
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(X) OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PEE INDICADORES (Peso) META OBSERVAÇÕES 

 

8 - Promover a inclusão, 
proporcionando a todos os alunos o 
acesso aos mesmos eventos 
educativos 

Nº de ações/eventos promotores da 
inclusão (100%) 

  

X 
9 - Promover o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma 
cidadania ativa 

Nº de alunos a envolver (60%) a)  

Nº de ações/eventos a promover 
(40%) 

1 Aplicação de um questionário 

X 
10 - Reforçar a participação / 
envolvimento (1) dos EE na vida da 
Escola (2) 

Nº de ações /eventos a promover 
com o envolvimento dos 
Encarregados de Educação (100%) 

b)  

Nº de ações/eventos a promover 
com a participação ativa dos 
Encarregados de Educação (10%) 

1 Aplicação de um questionário 

 

11 - Intensificar o envolvimento (1) de 
entidades parceiras e/ou outras 
entidades da comunidade educativa 
nas iniciativas da Escola   

Nº de ações/eventos a promover 
que envolvam Parceiros (40%) 

  

Nº de Parceiros a envolver (60%)   

X 
12 - Fomentar o espírito de pertença à 
Escola (2) 

Nº total de ações/eventos a 
promover (100%) 

80 Ações previstas no ponto 3. 

Nº de ações/eventos a promover em 
articulação com outras iniciativas 
(10%) 

4 Ações previstas no ponto 4. 

X 
13 - Melhorar a comunicação 
organizacional 

Nº de reuniões internas a promover 
(70%) 

40  

Nº de divulgações internas de ações 
/ eventos a promover (30%) 

14 

Divulgação dos documentos 
estratégicos produzidos e das 
sessões formativas (Site da HBG 
e/ou site DIFID)  

X 
14 - Desenvolver uma cultura de 
partilha de boas práticas e de trabalho 
colaborativo 

Nº de reuniões internas a promover 
(40%) 

40  

Nº de “Produtos” resultantes das 
equipas de trabalho (incluindo os da 
componente científica-pedagógica da 

ADD) (60%) 

20 

•  Instrumentos de recolha de 
dados   

• Relatório Anual de Escola 
2020-2021    

• Powerpoints para as sessões 
formativas   

• Plano anual de escola 2021-
2022   

• Relatório Anual de Escola 
2021-2022  

• Doc. Que sistematiza a 
avaliação final do 
desempenho da HBG  

• Relatório de Autoavaliação 
da HBG 

• Doc. com a Meta-avaliação 

X 

16 - Reforçar a imagem da escola na 
comunidade local, regional, nacional e 
internacional, como instituição de 
referência e de qualidade (2) 

Nº de divulgações voltadas para o 
exterior das ações / eventos a 
promover (100%) 

5 

Documentos estratégicos 
(Relatório Anual de Escola 
2020-21 e 2021-22; Plano Anual 
de Escola 2021-22; Relatório de 
Autoavaliação da HBG; Doc. que 
sistematiza a avaliação final do 
desempenho da HBG) através 
do site da HBG. 

Nº de ações / eventos a promover 
com o envolvimento (1) da 
comunidade e/ou de agentes 
externos à Escola (10%) 

5 
• Reuniões para apreciação dos 

documentos estratégicos   
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1. Entende-se por envolvimento dos sujeitos (EE, parceiros, comunidade e agentes externos) a participação à distância ou presencial,
desde que sejam cumpridas as orientações do Conselho Executivo; 

2. A avaliação deste objetivo é feita com base no 1º Indicador (que tem um peso de 100%), cujo resultado é complementado, por 
acréscimo, com um 2º indicador (com um peso de 10%), enquanto bonificação diferenciadora de qualidade.
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10. RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES/EVENTOS COM OS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

 

 

Ação / Evento Calendarização 

Objetivos Operacionais 

(assinalar com um X) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Reuniões  presenciais e/ou Online 
Ao longo do ano 
letivo 

       X X X  

(Re)estruturação/validação de procedimentos/instrumentos de recolha de dados no âmbito 
da Autoavaliação da HBG 

ao longo do ano 
letivo 

       X X X  

Recolha, tratamento, análise e interpretação dos dados provenientes das várias fontes de 
informação (em função das dimensões, componentes e indicadores a incluir no Relatório de 
Autoavaliação 
 

ao longo do ano 
letivo 

       X X X  

Monitorização do processo de autoavaliação  
 

ao longo do ano 
letivo 

       X X X  

Redação do Relatório de Autoavaliação da HBG   
ao longo do ano 
letivo 

       X X X  

             

Redação do Relatório Anual de Escola 2020-2021 1º Período        X X X  

Apreciação do Relatório Anual de Escola 2020-2021 1º Período        X X X  

Divulgação do Relatório Anual de Escola 2020-2021 1º Período        X X X X 

Promoção da 1ª atividade formativa 
 “Gestão Estratégica da HBG: dos Planos de Ação ao Plano Anual de Escola” (realizar duas 
sessões)  

outubro de 2021        X X X  

Recolha e sistematização de informação (através dos Planos de Ação) com vista à estruturação 
do Plano Anual de Escola 

Outubro-novembro 
de 2021 

       X X X  

Estruturação do Plano Anual de Escola 2021-2022 (através dos Planos de Ação) 1º Período        X X X  



8 

 

Apreciação do Plano Anual de Escola 2021-2022 1º Período        X X X  

Divulgação do Plano Anual de Escola 2021-2022 1º Período        X X X X 

Promoção da 2ª atividade formativa “Gestão Estratégica da HBG: dos Planos de Ação ao 
Projeto Docente” (realizar duas sessões) 

novembro de 2021        X X X  

Reunião com os Avaliadores Internos com vista à harmonização de procedimentos na 
apreciação do  Projeto Docente 

novembro de 2021        X X X  

Promoção da 3ª atividade formativa “Gestão Estratégica da HBG: dos Relatórios de Ação ao 
Relatório Anual de Escola” (realizar duas sessões) 

maio de 2022        X X X  

Recolha e sistematização de informação (através dos Relatórios de Ação) com vista à 
estruturação do Relatório Anual de Escola 

maio de 2022        X X X  

Promoção da 4ª atividade formativa “Gestão Estratégica: dos Relatórios de Ação e do Projeto 
Docente ao Relatório de Autoavaliação do Professor” (realizar duas sessões) 

junho de 2022        X X X  

Reunião com os Avaliadores Internos com vista à harmonização de procedimentos na 
apreciação do  Relatório de Autoavaliação do Professor 

junho de 2022        X X X  

Redação do Relatório Anual de Escola 2021-2022 junho de 2022        X X X  

Apreciação do Relatório Anual de Escola 2021-2022 junho de 2022        X X X  

Divulgação do Relatório Anual de Escola 2021-2022 junho de 2022        X X X X 

Avaliação Final do Desempenho da HBG (Projeto Educativo 2018-2022) junho de 2022        X X X  

Apreciação do Desempenho da HBG (Avaliação do Projeto Educativo 2018-2022) junho de 2022        X X X  

Divulgação da Avaliação Final do Desempenho da HBG (Projeto Educativo 2018-2022) junho de 2022        X X X X 

Apreciação do Relatório de Autoavaliação da HBG   junho de 2022        X X X  

Divulgação do Relatório de Autoavaliação da HBG   junho de 2022        X X X X 

Meta-avaliação  julho de 2022        X X X  
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