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ii. 
 

Introdução 

 

O Plano Anual de Atividades constitui um dos instrumentos do exercício da autonomia do Agrupamento de Escolas de Monserrate (AEM), consagrada no regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, definido pelo Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

 

Enquanto documento de planeamento, define, em função do projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades, contemplando a identificação dos recursos necessários à 

sua execução. 

 

Decorrentes dos vetores estratégicos da ação educativa do Agrupamento enunciados no seu Projeto Educativo, destacam-se neste plano anual de atividades, os seguintes objetivos: 

 

1. Promover o sucesso educativo e reduzir a retenção, o absentismo e abandono escolar. 

 

2. Aprofundar o crescimento pessoal e o desenvolvimento cultural e científico das crianças, alunos/adultos. 

 

3. Proporcionar respostas educativas diversificadas e diferenciadas para os diferentes públicos do pré-escolar ao adulto. 

 

4. Promover a participação e colaboração dos pais e encarregados de educação no desenvolvimento socioeducativo dos educandos. 

 

5. Promover a formação permanente e adequada do pessoal docente e não docente. 

 

6. Promover lideranças participadas e partilhadas. 

 

7. Divulgar, na comunidade educativa, mais e melhor a oferta formativa do agrupamento. 

 

8. Reforçar e diversificar as parcerias e outras formas de colaboração com entidades externas. 

 

Este documento contempla um conjunto de propostas, que concorrem para a concretização da ação educativa o AEM, subordinada ao lema Educar para a vida – diversidade formativa e inclusão educativa, 

entendida como linha de orientação estratégica, assumida como desafio coletivo, ajudando a consolidar uma cultura de agrupamento que procura ser uma referência na educação das crianças e jovens e na 

formação de adultos, nas suas diferentes componentes – saber, saber-fazer, saber-ser/estar, preparando-os para viver a vida neste tempo de múltiplos desafios sociais. 

 

Neste Plano estão previstas diversas iniciativas, nos diferentes contextos educativos deste Agrupamento, que traduzem o dinamismo desta comunidade educativa, em processo contínuo de melhoria e 

consolidação de processos. 

 

Importa ressalvar, que este documento tem um carácter dinâmico, por isso, aberto a adenda, que pode vir a acolher outras iniciativas, sempre que, pelas oportunidade surgidas, se mostrem pertinentes para 

enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, melhorar os resultados escolares dos alunos e o funcionamento do Agrupamento e das suas diferentes estruturas, na realização da sua missão educativa. 

 

A avaliação deste Plano de Atividades far-se-á, periodicamente, em reuniões das diversas estruturas do Agrupamento e inserida na plataforma Moodle, para posterior elaboração do relatório final de execução. 

 

 

Submetido à apreciação do Conselho Pedagógico com parecer positivo, em reunião de 11 de outubro de 2017. 

Aprovado em reunião do Conselho Geral de 29 de Dezembro de 2017 



Plano Anual de Atividades 2017/2018

1. Escola 2. Setor:
3.Departamento/

Grupo/Serviço

4. Objetivo da atividade ( 

mais relevante):
5.1.Tipologia da atividade 5.2. Articulação com: 6. Atividade 7. Público-alvo: 8. Responsável: 9. Calendarização: 10. Descrição da atividade: 

11.1.Orçamento               

(em euros)

11.2. Fontes de 

financiamento

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate
Bibliotecas escolares

Bibliotecas 

escolares

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Trabalho de equipa das BE

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Gestão da Colecção das VE comunidade escolar Professores Biliotecários 1º, 2º e 3º períodos

Selecionar e organizar coleção das 

Biblioteca escolares ( escolha, seleção, 

orçamentos, aquisições e tratamento )

4.000 (coleção) + 

1000 (atividades) 

(ESM) orçamento de 

escola

1700€ (EPB) 

orçamento da Escola

500€ (para a Eb1 da 

Avenida) orçamento 

de escola

500€ (para a Eb1 de 

Monserrate) 

orçamento de escola

200€ (para etiquetas 

e fita de carbono 

para as BEs de 

Monserrate e Pedro 

Barbosa)

  (total . 6.900)

FOFI 111/123 AT 

191/192

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB 

2,3 Dr Pedro Barbosa, 

Escola Secundária de 

Monserrate

1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, 

ensino secundário
EMRC - 290

4. Promover a participação e 

colaboração dos pais e 

encarregados de educação 

no desenvolvimento 

socioeducativo dos 

educandos.

Atividade de solidariedade Projeto educativo (PEA) Cabaz de Natal-2017
Toda a comunidade 

educativa
Professores de EMRC 1º período

Ação de aprendizagem da solidariedade 

através da angariação (recolha) simbólica 

de bens alimentares que posteriormente 

serão entregues a uma instituição de 

solidariedade da cidade de Viana.

0 € -

Escola EB1 de Avenida, 

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa, Escola 

Secundária de 

Monserrate

Bibliotecas escolares
Bibliotecas 

escolares

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Trabalho da equipa das BE

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Plano de melhoria e 

avaliação
comunidade escolar Professores Bibliotecários 1º, 2º e 3º períodos

Definição e palicação do PM 2016/18 e 

recolha de dados para posterior avaliação ( 

MABE) 

0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa, Escola 

Secundária de 

Monserrate

Bibliotecas escolares
Professores 

bibliotecários

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Concurso interno

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

As vozes do texto
alunos do 2º , 3º ciclo e 

secundário
professores bibliotecários 1º, 2º e 3º períodos Concurso de leitura expressiva 0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa, Escola 

Secundária de 

Monserrate

2º ciclo, 3º ciclo, ensino 

secundário
EMRC - 290

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Pedy paper
Alunos do 2º e 3º e 

Secundario
Professores de EMRC 2º período

Atividade (concurso) a realizar durante as 

férias da Páscoa, na descoberta de 

simbologia relacionada com a Páscoa dos 

cristãos - monumentos, arquitetura, 

pintura, escultura, costumes...)

100 FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa, Escola 

Secundária de 

Monserrate

3º ciclo, ensino secundário EMRC - 290

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Atividade de convívio social

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

XXIII Forum dos alunos de 

EMRC

Alunos do 3º ciclo e 

Secundario
Professores de EMRC 18 de Maio de 2018

Participação dos alunos (matriculados na 

disciplina de EMRC) num convívio de âmbito 

diocesano.

0 -

1
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Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa

3º ciclo, Bibliotecas 

escolares

professores 

bibliotecários

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Projeto RBE/ Ideias de 

Mérito

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Bilioteca Atlantica : As 

rotas de Futuro
alunos do 3º ciclo professores biblitecários 1º, 2º e 3º períodos

Este projeto pretende desenvolver de forma 

sólida e gradual as 6C super skills para o 

século XXI – Comunicar, Colaborar, Critical 

Thinking, Conetividade, Criatividade e 

Cultura - tendo como sustentáculo a Leitura 

Literária, a Leitura em Ciência e a Leitura 

da Imagem, promovendo o uso criativo de 

tecnologias digitais em meio escolar. Todas 

as ações procuram fortalecer o gosto e o 

prazer de ler, o desenvolvimento e a 

formação da competência leitora, 

privilegiando a igualdade no acesso aos 

serviços e recursos, implicando as áreas 

curriculares e disciplinares científicas com a 

cultura. Este projeto procura: cativar e 

envolver alunos do 3º ciclo em dinâmicas da 

leitura nas suas diversas formas, 

incentivando-os a apreender o que os 

rodeia: arte, teatro, poesia e dança, 

história, ciência, religião, linguagem escrita 

e não escrita, tecnologia; Alavancar os 

professores na experimentação e 

envolvimento com novos cenários de 

aprendizagem, potencializadores de hábitos 

de aprendizagem que se prolonguem ao 

longo da vida e experienciando processos de 

ensino e aprendizagem, transformadores da 

sala tradicional de aula. Este apoio assume-

se não só com a cedência de recursos e 

ferramentas digitais inovadoras, mas 

também em coadjuvar as equipas 

pedagógicas em processos formativos 

1000 FOFI 111/123 AT 192

longo da vida e experienciando processos de 

ensino e aprendizagem, transformadores da 

sala tradicional de aula. Este apoio assume-

se não só com a cedência de recursos e 

ferramentas digitais inovadoras, mas 

também em coadjuvar as equipas 

pedagógicas em processos formativos 

colaborativos, potenciadores de alteração 

de práticas sustentadas na  cooperação.

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB 

2,3 Dr Pedro Barbosa, 

Escola Secundária de 

Monserrate

Jardim de infância, 1º 

ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, 

ensino secundário, 

Bibliotecas escolares

Professores 

bibliotecários

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de promoção das 

literacias

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de turma

Projeto RBE - Aprender 

com a BE - aplicação do 

projeto

alunos professores bibliotecários 1º, 2º e 3º períodos

Desenvolvimento de ativiades colaborativas 

com CT envolvendo o desenvolvimento das 

literacias da Leitura, informação e Media

100
FOFI 111/123 AT 

190/191/192

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB 

2,3 Dr Pedro Barbosa, 

Escola Secundária de 

Monserrate

Jardim de infância, 1º 

ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, 

ensino secundário, 

educação especial, 

Bibliotecas escolares

Professores 

Bilbiotecários

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Workshops de formação
Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de turma

Aprender com a BE - 

sessões de formação de 

utilizadores.

comunidade escolar Professores bibliotecários 1º, 2º e 3º períodos

Sessões de formação para alunos e 

professores no âmbito das literacias da 

informação e media

10 FOFI 123 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 410-filosofia 

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA)

Dia Internacional da 

filosofia

Alunos Cursos Regulares 

10º e 11º ano
410-Pedro Pinho 1º período

Divulgar o valor e a importancia da reflexão 

filosófica.
0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 410-filosofia

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA) Tertúlias filosóficas Alunos do Ensino Regular 410-filosofia 1º, 2º e 3º períodos

Tertúlias temáticas no C.A. envolvendo 

capacidade de diálogo e argumentação
0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 410-filosofia

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA) ESM ao VIVO alunos do 9º ano 410-filosofia ESM ao Vivo a definir no Agrupamento C.S.H. 0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa, Escola 

Secundária de 

Monserrate

2º ciclo, 3º ciclo, ensino 

secundário

Ciências 

Experimentais - 

510 e 520

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Apoio tutorial Projeto educativo (PEA) Apoio Tutorial
Alunos das disciplinas do 

departamento

Professores dos grupos 510 

e 520
1º, 2º e 3º períodos

Apoio aos alunos dos 2 e 3º ciclos e 

secundário em disciplinas do departamento
0 -

2
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Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

Ciências 

Experimentais - 

510

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Tecnologia Organizacional Projeto educativo (PEA) Turma Mais Alunos de FQA - 10º ano
Professores que lecionam a 

disciplina de FQA - 10º ano
1º, 2º e 3º períodos

Lecionação da disciplina em turmas de 

origem e grupos de alunos homogéneos que 

frequentam, sequencialmente, a Turma 

Mais

0 -

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife, Escola EB 2,3 

Dr Pedro Barbosa, 

Escola Secundária de 

Monserrate

1º ciclo, 3º ciclo, ensino 

secundário

Ciências 

Experimentais - 

510 e 520

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade científica 

(prática/laboratorial)
Projeto educativo (PEA)

O Maravilhoso Mundo da 

Areia

Alunos do 1º e 3º ciclos e 

secundário

Coordenadora do 1º ciclo e 

coordenadora do 

departamento

1º, 2º e 3º períodos

Flexibilização do currículo que permitirá 

estudar as areias nas vertentes científica e 

motora

2500 FOFI 123 AT 191/192

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate

Jardim de infância, 1º 

ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, 

ensino secundário

Ciências 

Experimentais- 

510 e 520

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade científica 

(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Laboratórios Abertos
Alunos do pré-escolar e 1º 

ciclo

Professores dos grupos 510 

e 520
1º, 2º e 3º períodos

Os alunos do pré-escolar e 1º ciclo 

realizarão atividades laboratoriais apoiados 

pelos alunos do 3º ciclo e secundário

1000

FOFI 123 AT 

190/191/192                          

FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

Ciências 

Experimentais - 

510 e 520

7.Divulgar, na comunidade 

educativa, mais e melhor a 

oferta formativa do 

agrupamento

Atividade científica 

(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Realização de atividades 

laboratoriais

Alunos do 9º ano das 

escolas da região

Professores dos grupos 510 

e 520
ESM ao Vivo

Os alunos do 9º ano das escolas da região 

tomarão contacto com as atividades 

experimentais desenvolvidas pelos alunos do 

secundário

2000 FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

Ciências 

Experimentais - 

510

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade científica 

(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Atividade utilizando o 

osciloscópio

Alunos do 11º ano da 

disciplina de FQA

Teresa Pinto Leite e José 

Ribeiro
1º período

Utilização dos osciloscópios existentes nos 

laboratórios de eletricidade para apoio à 

atividade laboratorial

0 -

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate
ensino secundário

Ciências 

Experimentais - 

520

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Concurso (nacional/ 

internacional)
Projeto educativo (PEA) Olimpíadas da Biologia

Alunos do 11º e 12º anos 

com a disciplina de 

Biologia 

Fátima Ferreira 3º período
Participação dos alunos no concurso em que 

são testados conhecimentos de Biologia
0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

Ciências 

Experimentais- 

520

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Concurso (nacional/ 

internacional)
Projeto educativo (PEA) Concurso Forestis YPEF

Alunos do 10º, 11º e 12º 

anos com a disciplina de 

Biologia

Fátima Ferreira 2º e 3º períodos
Concurso que apela aos conhecimentos 

sobre a floresta e a biodiversidade.

Variável, de acordo 

com as eliminatórias
FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo

Ciências 

Experimentais - 

510 e 520

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de divulgação/ 

exposições

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Exposição de trabalhos dos 

alunos
Comunidade escolar

Professores dos grupos 510 

e 520
2º período

Exposição de trabalhos dos alunos realizados 

no âmbito das disciplina de Físico-Químicas 

e Ciências Naturais

0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
2º ciclo

Ciências 

Experimentais - 

520

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade científica 

(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Atividades no âmbito do 

Dia Mundial da Floresta
Alunos do 5º ano Helena Novais 2º período

Realização de atividades laboratoriais 

referentes ao tema
0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo

Ciências 

Experimentais -

520

8. Reforçar e diversificar as 

parcerias e outras formas de 

colaboração com entidades 

externas.

Atividade científica 

(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Projeto "Eco-escolas" Comunidade escolar Helena Novais 1º, 2º e 3º períodos

Realização de atividades com o apoio de 

entidades externas para sensibilização da 

preservação da natureza

150 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo

Ciências 

Experimentais - 

520

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de divulgação/ 

exposições

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Dia Mundial da 

Alimentação
Alunos do 8º e 9º anos Professores do grupo 520 1º período

Atividades culturais e científicas referentes 

ao tema
100 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo

Ciências 

Experimentais

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Da Terra para a Terra Alunos do 8º ano Professores do grupo 520 1º, 2º e 3º períodos
Abordagem da problemática dos resíduos 

sólidos
0 -

3
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Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo

Ciências 

Experimentais - 

520

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Palestra/ debate

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Suporte Básico de Vida Alunos do 9º ano Professores dos grupos 520 2º período Workshop sobre suporte básico de vida 0 -

ensino secundário

Ciências 

Experimentais - 

510 e 520

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Apoio

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Apoio aos alunos que vão 

realizar exames nacionais 

de FQA e Biologia e 

Geologia

Alunos do 11º ano
Professores que lecionam 

as disciplinas no 11º ano
3º período

Apoio aos alunos, após o termo das 

atividades letivas.
0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

Ciências 

Experimentais - 

510

7.Divulgar, na comunidade 

educativa, mais e melhor a 

oferta formativa do 

agrupamento

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA)

Divulgação do curso 

profissional de Técnico de 

Química Industrial

Alunos do 9º ano das 

escolas da região

Sílvia Presa e Luísa 

Quitério
3º período

Divulgação do curso como oferta formativa 

da escola
500 FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

Ciências 

Experimentais - 

520

8. Reforçar e diversificar as 

parcerias e outras formas de 

colaboração com entidades 

externas.

Atividade de divulgação/ 

exposições

Projeto curricular de 

escola
Feira de Minerais Alunos do secundário Professores do grupo 520 2º período Exposição de diversos minerais 0 -

Jardim de infância de 

V. do Castelo nº2-

Monserrate, Jardim de 

infância de Areosa, 

Jardim de infância de 

Carreço

Jardim de infância 100 Pré-escolar

7.Divulgar, na comunidade 

educativa, mais e melhor a 

oferta formativa do 

agrupamento

Atividade de convívio social

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Receção às crianças e 

pais/enc. de educ.

Comunidade educativa da 

EB de Monserrate

Direção do agrupamento, 

coordenador de 

estabelecimento e 

docentes

1º período
Receção - acolhimento e entretenimento 

nos espaços disponíveis.
0 -

Jardim de infância de 

V. do Castelo nº2-

Monserrate, Jardim de 

infância de Areosa, 

Jardim de infância de 

Carreço

Jardim de infância 100 Pré-escolar

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Palestra/ debate

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Projeto Saúde Comunidade educativa
Coordenadora do 

departamento e docentes
2º e 3º períodos

Diálogo de sensibilização sobre cuidados 

necessários a desenvolver diariamente no 

âmbito da alimentação saudável e higiene 

oral. 

0 -

Jardim de infância de 

V. do Castelo nº2-

Monserrate, Jardim de 

infância de Areosa, 

Jardim de infância de 

Carreço

Jardim de infância 100 Pré-escolar

8. Reforçar e diversificar as 

parcerias e outras formas de 

colaboração com entidades 

externas.

Atividade de sensibilização 

para a segurança

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Simulacros e outras 

atividades  âmbito da 

Escola Segura pela PSP

Comunidade educativa

Coordenadora do 

estabelecimento, docentes 

e PSP

1º, 2º e 3º períodos

Simulacros do plano de evacuação e 

emergência e outras atividades relacionadas 

com a prevenção rodoviária.

0 -

Jardim de infância de 

V. do Castelo nº2-

Monserrate, Jardim de 

infância de Areosa, 

Jardim de infância de 

Carreço

Jardim de infância !00 Pré-escolar

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de leitura 

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

projeto de promoção dos 

momentos de leitura

Comunidade educativa e 

famílias

Coordenadora do 

departamento, 

bibliotecários  e docentes

1º, 2º e 3º períodos

Projeto "Livros em rodopio" - leitura em 

família; Semana da Leitura - contacto com 

um escritor; articulação, através de 

momentos de leitura comuns a   outros 

níveis de ensino.

0 -

Jardim de infância de 

V. do Castelo nº2-

Monserrate, Jardim de 

infância de Areosa, 

Jardim de infância de 

Carreço

Jardim de infância 100 Pré-escolar

8. Reforçar e diversificar as 

parcerias e outras formas de 

colaboração com entidades 

externas.

Solidariedade social e 

cidadania

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Natal solidário
Crianças e comunidade em 

geral
Docentes 1º período

recolha solidária para apoiar uma instituição 

local (a definir).
- -

Jardim de infância de 

V. do Castelo nº2-

Monserrate, Jardim de 

infância de Areosa, 

Jardim de infância de 

Carreço

Jardim de infância 100 Pré-escolar

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Agenda Cultural Crianças e comunidade Docentes 1º, 2º e 3º períodos

Visitas a museus do município, citânia, 

teatro, cinema, espetáculos, bibliotecas, 

ludoteca e reconhecimento do património 

geográfico e cultural, incluindo as 

atividades: janeiras, carnaval, maio florido, 

dia mundial da criança e outras.

600 FOFI 123 AT 190

Jardim de infância de 

V. do Castelo nº2-

Monserrate, Jardim de 

infância de Areosa, 

Jardim de infância de 

Carreço

Jardim de infância 100 Pré-escolar

8. Reforçar e diversificar as 

parcerias e outras formas de 

colaboração com entidades 

externas.

Atividade científica 

(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

 Educação Ambiental e 

Ciências Experimentais
Comunidade educativa

CMIA, docentes, 

departamento de Ciências 

Experimentais

1º, 2º e 3º períodos

Projeto "Da Terra para a Terra", Horta 

Biológia, compostagem; visita à Resulima a 

ação da Etar nos JI; ciências experimentais.

600 FOFI 123/129 AT 190

Jardim de infância de 

V. do Castelo nº2-

Monserrate, Jardim de 

infância de Areosa, 

Jardim de infância de 

Carreço

Jardim de infância 100 Pré-escolar

8. Reforçar e diversificar as 

parcerias e outras formas de 

colaboração com entidades 

externas.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Visita -aprendizagem em 

contexto.
Comunidade educativa

Coordenador de 

estabelecimento e 

docentes

3º período
Visitas de estudo com caráter lúdico e 

educativo com destinos, ainda,  a definir.
1000 FOFI 123/129 AT 190

4



Plano Anual de Atividades 2017/2018

Jardim de infância de 

V. do Castelo nº2-

Monserrate, Jardim de 

infância de Areosa, 

Jardim de infância de 

Carreço

Jardim de infância 100 Pré-escolar

4. Promover a participação e 

colaboração dos pais e 

encarregados de educação 

no desenvolvimento 

socioeducativo dos 

educandos.

Atividade de convívio social

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Festa final de ano Comunidade educativa

Coordenador do 

estabelecimento e 

docentes

3º período

Festa em articulação com o 1º ciclo nas 

Escolas Básicas e em colaboração com as 

Associações de Pais.

500 FOFI 123/129 AT 190

Jardim de infância de 

V. do Castelo nº2-

Monserrate, Jardim de 

infância de Areosa, 

Jardim de infância de 

Carreço

Jardim de infância 100 Pré-escolar

8. Reforçar e diversificar as 

parcerias e outras formas de 

colaboração com entidades 

externas.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Colónia balnear Crianças

Coordenador de 

estabelecimento e 

docentes

De 11 a 22 de junho 2018 Ida à praia da área geográfica 600 FOFI 123/129 AT 190

Jardim de infância de 

V. do Castelo nº2-

Monserrate, Jardim de 

infância de Areosa, 

Jardim de infância de 

Carreço

Jardim de infância 100 Pré-escolar

7.Divulgar, na comunidade 

educativa, mais e melhor a 

oferta formativa do 

agrupamento

Atividade de divulgação/ 

exposições

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Divulgação das atividades 

relizadas através do portal 

do agrupamento.

Comunidade Agrupamento, docentes 1º, 2º e 3º períodos

Elaboração de notícias que evidenciem  o 

trabalho realizado no Pré-escolar e efeito 

das situações de aprendizagem, noutros 

contextos para além da sala do JI, ao nível 

do envolvimento da criança.

0 -

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife

1º ciclo 1.º Ciclo/110

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade científica 

(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de turma

Projeto "O maravilhoso 

mundo das areias" 
Alunos

Professores titulares e 

Geoparque 
1º, 2º e 3º períodos

Projeto de cariz cientifico que articula as 

diferentes áreas disciplinares (transversal e 

vertical)

0 FOFI 123 AT 191

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 290 - EMRC

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de convívio social Projeto educativo (PEA)
VIII Encontro dos alunos do 

Ensino Secundario

Alunos do Ensino 

Secundário matriculados na 

disciplina de EMRC

Profs de EMRC 3º período

Encontro/convivio nacional de todos os 

alunos do país, que frequentam a disciplina 

de EMRC

0 -

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate
3º ciclo 290- EMRC

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Palestra/ debate Projeto educativo (PEA)
Motivação ao tema dos 

Direitos Humanos

Toda a comunidade 

educativa
Profs de EMRC 1º período

Exposição de fotografia sobre a temática 

dos Direitos Humanos precedida de uma 

palestra alusiva ao tema.

50 FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
2º ciclo 290 - EMRC

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de convívio social Projeto educativo (PEA)

Convivio/reflexão dos 

alunos do 6º ano, 

matriculados em EMRC

Alunos do 6º ano 

matriculados em EMRC
Profs de EMRC 3º período

Acantonamento de fim de semana numa 

quinta pedagógica, com formação e 

convivio.

0 -

Escola Secundária de 

Monserrate

ensino secundário, Ensino 

Profissional

620 - Educação 

Física

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade física/ desporto
Projeto curricular de 

escola
Exploração da Natureza

Alunos do 12º ano 

profissional

Professores de EF do 12º 

ano do ensino profissional -
1º período Desportos de ar livre 500 euros FOFI 243 AT 192

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate

1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, 

ensino secundário, 

educação especial

Expressões-620 - 

Educação Física

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade física/ desporto Projeto educativo (PEA) Cortamato Escolar Alunos do agrupamento Coordenador do DE 1º período

Prova de cortamato a realizar na ESTG. 

Participação de todos os alunos, a partir do 

4º ano.

350 euros FOFI 11/123 AT 197

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa, Escola 

Secundária de 

Monserrate

3º ciclo, ensino secundário
260;620 - 

Educação Física

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade física/ desporto

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Megatleta Alunos Coordenador do DE 2º período Provas de atletismo 200euros FOFI 11/123 AT 197

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate

1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, 

ensino secundário

Projeto de 

Desporto Escolar

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade física/ desporto Projeto educativo (PEA)

Grupos/Equipas de 

Atividades Físicas e 

Desportivas

Alunos

Coordenador do Desporto 

Escolar e Professor 

responsável por cada 

grupo7equipa

1º, 2º e 3º períodos

Atividades desportivas com desenvolvimento 

de atividade interna e de competição 

externa(quadro competitivo de DE). Projeto 

nacional.

10000 FOFI 123 AT 197

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa, Escola 

Secundária de 

Monserrate

2º ciclo, 3º ciclo, ensino 

secundário

260;620 - 

Educação Física

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade física/ desporto Projeto educativo (PEA) Basquetebol 3x3 Alunos Ana Freixo 2º período Torneio de basquetebol 50 euros FOFI 111/123 AT 197
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Agrupamento de 

Escolas de Monserrate
ensino secundário

620 - Educação 

Física

7.Divulgar, na comunidade 

educativa, mais e melhor a 

oferta formativa do 

agrupamento

Atividade física/ desporto
Projeto curricular de 

escola
Multiatividades Comunidade escolar Delegada de grupo ESM ao Vivo

Apresentação das atividades de desporto 

praticadas na escola à comunidade
100 euros FOFI 123 AT 197

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate

Jardim de infância, 1º 

ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, 

ensino secundário

260;629 - 

Educação Física

7.Divulgar, na comunidade 

educativa, mais e melhor a 

oferta formativa do 

agrupamento

Atividade física/ desporto Projeto educativo (PEA) Encontrão Comunidade escolar Luís Cameira 3º período Festa de encerramento do ano letivo 1000 euros FOFI 123/129 AT 190

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate
ensino secundário

620 -educação 

Física

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade física/ desporto
Projeto curricular de 

escola
Torneio de futsal alunos Grupo 2º período Torneio de futsal feminino e masculino 10 euros FOFI 123 AT 197

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

Contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Visita de estudo Alunos 11.º Q - Gestão Jorge Oliveira 2º período

Visita de estudo à delegação do Porto do 

Banco de Portugal e à Fundação de 

Serralves

450 FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 300 - Português

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Concurso (nacional/ 

internacional)

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Concurso "Uma AVentura... 

Literária 2018"

Alunos de Português do 

Ensino Secundário

Primavera Alves, Joaquina 

Gomes; Maria Humberto
1º, 2º e 3º períodos

Participação no concurso com textos 

criativos (prosa e poesia), textos de 

apreciação crítica a obras literárias e 

recontos sobre episódios da nossa História

100 FOFI 123 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 550- Informática

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Visita/ saída de estudo Projeto educativo (PEA) Caminhada Santa Luzia

6 turmas dos cursos 

Técnico de Multmimédia e 

Técnico de Informática

Miguel Neiva 1º período

Atividade integradora das 6 turmas dos 

cursos Técnico de Multimédia e Técnico de 

Informática

550 FOFI 243 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
2º ciclo

200 História e 

Geografia de 

Portugal

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo Projeto educativo (PEA)

Visita de estudo ao museu 

de Artes decorativas em 

Viana do Castelo

Alunos 6º ano
Professora Emília Carvalho 

e Eugénia Borlido
2º período

As professoras acompanharão a pé os alunos 

para uma visita guiada no museu
0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
2º ciclo 200 História

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo Projeto educativo (PEA)

Visita guiada pela cidade 

de Viana do Castelo 

abordando o património 

artístico

Alunos 6º ano
Professoras Emília Carvalho 

e Eugénia Borlido
3º período

Visita pelo património artística da cidade de 

Viana do Castelo
0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo 400 - História

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA)

Exposição sobre a Pré 

História
Alunos 7º ano

Professoras Conceição 

Oliveira e Manuela 

Pedreira

1º período
Exposição de trabalhos realizados pelos 

alunos
0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo 400 - História

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de divulgação/ 

exposições

Projeto curricular de 

escola

Exposição sobre os 

Descobrimentos 

portugueses

Alunos 8º ano

Professoras Conceição 

Oliveira e Manuela 

Pedreira

2º período
Exposição de cartazes e de materiais 

elaborados pelos alunos
0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo 400 - HIstória

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA) Exposição d 9º ano

Professoras Conceição 

Oliveirae Manuela Pedreira
3º período

Exposição com materiais , cartazes e outras 

peças sobre o 25 de Abril , construídos pelos 

alunos

0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 400 História

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA)

Exposição sobre o Aristides 

de Sousa Mendes

Alunos do secundário , em 

especial os de Humanidade 

e socioeconómicos

Professoras Carla Barata e 

Esmeralda Afonso
1º período

Exposição de cartazes sobre a vida familiar 

e profissional de Aristides de Sousa Mendes
0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 400 - História

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de expressão 

artística (dança, teatro, 

cinema, música, 

exposição...)

Projeto educativo (PEA)

Exposição para assinalar o 

130º centenário do 

nascimento de Amadeo de 

Souza Cardoso

Alunos de HCA , ensino 

regular
Prof. Luísa Rocha 1º período

Exposição de pinturas e de outros materiais 

alusivos à vida e obra do pintor
0 -
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Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa, Escola 

Secundária de 

Monserrate

2º ciclo, 3º ciclo, ensino 

secundário

Departamento de 

Ciências 

Experimentais - 

510 e 520

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo Projeto educativo (PEA) Visitas de estudo

Alunos dos 2ºe 3º ciclos e 

secundário com as 

disciplinas de  ciências 

naturais físico química e 

biologia e geologia

Professores dos grupos 510 

e 520
1º, 2º e 3º períodos

Visitas de estudo associadas a temas 

lecionados
1500 FOFI 119/123 FOFI 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

Departamento de 

ciências 

experimentais - 

510 

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo Projeto educativo (PEA) Visitas de estudo 

Alunos do 1º ano do curso 

de técnico de análise 

laboratorial

Professoras Sílvia Presa e 

Luísa Quitério
1º, 2º e 3º períodos

Visitas de estudo a empresas com atividade 

relacionada com as disciplinas do curso
1500 FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 330 - Inglês

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Jogo Projeto educativo (PEA) Trivial pursuit Alunos do 10º ano Florbela Magalhães ESM ao Vivo Jogo de cultura e língua inglesa 20 FOFI 123 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 330 - Inglês

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

jogo Projeto educativo (PEA) Crime they wrote Alunos do 11º ano Fátima Oliveira ESM ao Vivo
Jogo de investigação baseado na literatura 

policial de língua inglesa
20 FOFI 123 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 330 - Inglês

7.Divulgar, na comunidade 

educativa, mais e melhor a 

oferta formativa do 

agrupamento

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA) That's English! Alunos do 11º ano Gabriel Silva ESM ao Vivo

Divulgação junto dos alunos do 11º ano da 

disciplina de opção do 12º - Inglês 8
0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
2º ciclo, 3º ciclo 220 / 330 - Inglês

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA)

Comemoração de 

efemérides e festividades
Alunos do 2º e 3º ciclos Cristina Cunha 1º, 2º e 3º períodos

Comemoração de várias efemérides e 

festividades da cultura de língua inglesa
10 FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
2º ciclo 220 - Inglês

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

jogo Projeto educativo (PEA) Spelling Bee Alunos do 2º ciclo Cristina Cunha 1º, 2º e 3º períodos
Concurso em que os alunos têm de soletrar 

corretamente palavras em inglês
0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo 320 - Francês

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA) Natal em Francês Alunos do 3º ciclo Ana Paula Carvalho 1º período

Cartões de Natal com mensagens em 

Francês
10 FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo 320 - Francês

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de expressão 

artística (dança, teatro, 

cinema, música, 

exposição...)

Projeto educativo (PEA) Festa do Cinema Francês Alunos do 3º ciclo Ana Paula Carvalho 1º período Divulgação do cinema francês 0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo 320 - Francês

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA) Festividades francesas Comunidade escolar Ana Paula Carvalho 1º, 2º e 3º períodos Divulgação de várias festividades francesas 0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo 320 - Francês

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Visita/ saída de estudo Projeto educativo (PEA) Viagem de estudo a Paris Alunos do 9º ano Ana Paula Carvalho 3º período Viagem de estudo a Paris 150 FOFI 119/123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo 320 - Espanhol

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA)

Comemoração do Dia da 

Hispanidade
Alunos do 3ºciclo Andrea Moura 1º período

Decoração do caderno com símbolos da 

cultura hispânica
0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo 320 - Espanhol

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA) Día de Reyes Comunidade escolar Andrea Moura 2º período

Elaboração de cartazes com as tradições 

natalícias espanholas
10 FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo 320 - Espanhol

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA)

Dia Internacional do Livro e 

de Miguel Cervantes
Comunidade escolar Andrea Moura 3º período

Elaboração de marcadores de livros com 

referências de autores da cultura hispânica
20 FOFI 123 AT 192

Jardim de infância de 

V. do Castelo nº2-

Monserrate, Escola EB 

2,3 Dr Pedro Barbosa

3º ciclo 300 - Português

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de expressão 

artística (dança, teatro, 

cinema, música, 

exposição...)

Projeto curricular de 

escola

Representação de um auto 

vicentino
turmas de 9º ano

Professores de português 

do 9º ano
2º período

Assistência à representação do "Auto da 

Barca do Inferno", obra cuja análise está 

contemplada no programa da disciplina de 

Português - 9º ano

500 FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
2º ciclo 200 -Português

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Palestra/ debate
Projeto curricular de 

escola
Contornos da Palavra Alunos do 2º ciclo

Professores de Português 

do 2º ciclo
2º período

Encontro com escritores de literatura 

infanto-juvenil
0 -

7
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Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo 300 - Português

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Palestra/ debate
Projeto curricular de 

escola
Contornos da Palavra Alunos do 3º ciclo

Professores de Português 

do 3º ciclo
2º período

Encontro/colóquio com escritores de 

literatura infanto-juvenil
0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
2º ciclo 200 - Português

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Concurso (nacional/ 

internacional)

Projeto curricular de 

escola
Concurso de leitura Alunos do 2º ciclo

Professores de Português 

do 2ºciclo
A definir

Sessões de leitura expressiva, segundo o 

regulamento elaborado pela BE
0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo 300 - Português

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Concurso (nacional/ 

internacional)

Projeto curricular de 

escola
Concurso de leitura Alunos do 3º ciclo

Professores de Português 

do 3º ciclo
A definir

Sessões de leitura expressiva, segundo o 

regulamento elaborado pela BE
0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
2º ciclo 200 - Português

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de convívio social
Projeto curricular de 

escola

Faz hoje anos que o mundo 

ficou bem melhor
Alunos do 2º ciclo Prof. Rafaela Afonso 1º, 2º e 3º períodos

Celebração do aniversário de alunos e 

professores da escola
0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo 300 - Português

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de convívio social
Projeto curricular de 

escola

Faz hoje anos que o mundo 

ficou bem melhor

Alunos e professores do 3º 

ciclo
Prof. Rafaela Afonso 1º, 2º e 3º períodos

Celebração do aniversário de alunos e 

professores da escola
0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo 300 - Português

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo
Projeto curricular de 

escola

Visita ao Museu dos 

Transportes
Alunos do 7º ano Professores do 3º ciclo 2º período

Visita ao Museu dos Transportes, no Porto. 

Esta atividade poderá ser complementada 

com a visita ao Jardim Botânico.

1800 FOFI 119/123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
2º ciclo 200 - Português

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Concurso (nacional/ 

internacional)

Projeto curricular de 

escola

8º Prémio Escolar António 

Manuel Couto Viana
Alunos do 2º ciclo

Professores de Português 

do 2º ciclo
1º e 2º períodos

Produção de textos criativos em prosa e 

poesia
10 FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
3º ciclo 300 - Português

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Concurso (nacional/ 

internacional)

Projeto curricular de 

escola

´8º Prémio Escolar António 

Manuel Couto Viana
Alunos do 3º ciclo

Professores de Português 

do 3º ciclo
1º e 2º períodos

Produção de textos criativos em prosa e em 

poesia
10 FOFO 123 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 300 - Português

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo
Projeto curricular de 

escola

Visita de Estudo ao Palácio 

Nacional de Mafra

Alunos do 12º ano dos 

Cursos Profissionais

Professores dos 12º anos 

Cursos Profissionais
1º período

Visita guiada à Basílica e ao Palácio 

Nacional de Mafra, seguindo-se a assistência 

à representação de uma peça de teatro com 

base na obra MEMORIAL DO CONVENTO

6750 FOFI 243 AT 192

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate
ensino secundário 300 - Português

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de expressão 

artística (dança, teatro, 

cinema, música, 

exposição...)

Projeto curricular de 

escola

Representação da obra 

FREI LUÍS DE SOUSA
Alunos do 11º ano

Profs. Primavera Alves, 

Joaquina Gomes e Maria 

Humberto

1º período

Assistência à representação da obra FREI 

LUÍS DE SOUSA pela companhia de teatro 

ETCetera

1700 FOFI 123/243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 300 - Português

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de expressão 

artística (dança, teatro, 

cinema, música, 

exposição...)

Projeto curricular de 

escola

Representação de excertos 

da obra OS MAIAS
Alunos do 11º ano

Profs. Primavera Alves, 

Joaquina Gomes e Maria 

Humberto

2º período
Assistência à representação da obra OS 

MAIAS pela companhia de teatro ETCetera
1700 FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 300 - Português

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de expressão 

artística (dança, teatro, 

cinema, música, 

exposição...)

Projeto curricular de 

escola

Representação de uma 

adaptação da obra O ANO 

DA MORTE DE RICARDO 

REIS

Alunos do 12º ano dos 

Cursos Científico-

Humanístivos

Profs. Primavera Alves, 

Joaquina Gomes e Maria 

Humberto

3º período

Assistência à representação de 

umaadaptação da obra O ANO DA MORTE DE 

RICARDO REIS pela companhia de teatro 

ETCetera

300 FOFI 119/123 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate

Professores do 

Agrupamento
300 - Português

8. Reforçar e diversificar as 

parcerias e outras formas de 

colaboração com entidades 

externas.

atividade de fruição 

literária

Projeto curricular de 

escola
Noites de Poesia Comunidade Educativa Prof. Arlette Faria 1º, 2º e 3º períodos

Atividade dedicada à fruição de poesia 

subordinada a uma temática específica
0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 300 - Português

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Concurso (nacional/ 

internacional)

Projeto curricular de 

escola

8º Prémio Escolar António 

Manuel Couto Viana

Alunos de Português do 

10º, 11º  e 12º anos

Profs. Primavera Alves, 

Joaquina Gomes e Maria 

Humberto

1º e 2º períodos

Produção de textos criativos em prosa e 

poesia, e de textos ensaísticos sobre a obra 

de Couto Viana

10 FOFI 123 AT 192

8
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Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 300 - Português

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Concurso (nacional/ 

internacional)

Projeto curricular de 

escola

Concurso "Expressões e 

Sensações X"

Alunos de 10º, 11º e 12º 

anos

Profs. Primavera Alves, 

Joaquina Gomes, Mª de 

Deus e Mª Humberto

1º e 2º períodos

Produção de textos criativos em prosa e 

poesia, de apreciações críticas e de 

recontos

50 FOFI 123 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 300 - Português

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Concurso (nacional/ 

internacional)

Projeto curricular de 

escola
Jogos Florais da AAETEC

Alunos do 10º, 11º e 12º 

anos

Profs. Primavera Alves, 

Joaquina Gomes, Mª de 

Deus e Mª Humberto

2º e 3º períodos
Produção de contos, poesias e ensaios 

subordinados a determinada temática
20 FOFI 123 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 300 - Português

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Celebração de aniversários
Projeto curricular de 

escola

Faz hoje anos que o mundo 

ficou bem melhor

Aniversariantes nas 

semanas em que decorrerá 

a atividade

Prof. Primavera Alves 1º, 2º e 3º períodos
Celebração do aniversário de membros da 

comunidade escolar
0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 300 - Português

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Visita/ saída de estudo
Projeto curricular de 

escola
Roteiro Medieval

Alunos do 10º ano do Curso 

de Línguas e Humanidades
Prof. Maria Humberto 2º período

Visita a monumentos medievais do Vale do 

Varosa
900 FOFI 119/123 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 300 - Português

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Visita/ saída de estudo
Projeto curricular de 

escola

Visitas de Estudo ao 

património arquitetónico 

da cidade

Alunos do 10º e11º anos dos 

Cursos de Línguas e 

Humanidades 

Prof. Maria Humberto 2º e 3º períodos

Visita de estudo guiada a locais como a 

citânia de Santa Luzia, Museu de Arte e 

Arqueologia, Igreja de São Domingos

0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 300 - Português

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade literária
Projeto curricular de 

escola
Concertos de Leitura

Alunos do 10, 11º e 12º 

anos

Profs. Primavera Alves, 

Joaquina Gomes, Mª de 

Deus e Mª Humberto

1º, 2º e 3º períodos

Sessões de leitura expressiva de fragmentos 

de obras que versem sobre uma temática 

específica.

0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

DCSH - Curso 

profissional 

Animador/a 

Sociocultural

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo Projeto educativo (PEA) Visitas de estudo 
Alunos do 10ºU e 12ºU - 

Curso A.S.
Profª Beatriz Correia 1º e 2º períodos Visitas de estudo a IPSS 0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

DSCH - Curso 

profissional 

Animador/a 

Sociocultural

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Workshop Projeto educativo (PEA)
Primeiros Socorros e 

Suporte Básico de Vida
Alunos do 12ºU - Curso A.S. Prof. Beatriz Correia 2º período

Sessão de treino em primeiros socorros e 

SBV
0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

DCSH - Curso 

profissional 

Animador/a 

Sociocultural

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo Projeto educativo (PEA) Visita de estudo Alunos do 12ºU - curso A.S. Prof. Beatriz Correia 1º período Visita de estudo ao parque temático Perlim 525 FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

DCSH - Curso 

profissional 

Animador/a 

Sociocultural

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo Projeto educativo (PEA) Visita de estudo Alunos do 10ºU - curso A.S. Prof. Beatriz Correia 3º período
Visita de estudo ao Museu da Escola e do 

Brinquedo
85 FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

DCSH - Curso 

profissional 

Animador/a 

Sociocultural

8. Reforçar e diversificar as 

parcerias e outras formas de 

colaboração com entidades 

externas.

Voluntariado Projeto educativo (PEA) Ser solidário Alunos do 10ºU e 12ºU Prof. Beatriz Correia 1º e 2º períodos
Atividade de voluntariado /angariação de 

fundos
0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 550-Informática

7.Divulgar, na comunidade 

educativa, mais e melhor a 

oferta formativa do 

agrupamento

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA) ESM ao VIVO comunidade educativa Grupo 550 2º período ESM ao VIVO 100 FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 550-Informática

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Visita/ saída de estudo Projeto educativo (PEA) Visita de estudo 11ºP e 12ºP Grupo 550-Informática 1º período Visita de estudo a Lisboa 4000 FOFI 243 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa, Escola 

Secundária de 

Monserrate

3º ciclo, ensino secundário 420- Geografia

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de divulgação/ 

exposições

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Comemoração do dia do 

Mar
9º e 10º ano Grupo de Geografia 1º período Fotografias sobre  atividades ligadas ao mar

cartolinas - 50 

unidades- 1,61x5= 

8.05

FOFI 123 AT 192

9
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Escola EB1 de 

Monserrate
3º ciclo, ensino secundário 420- Geografia

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Palestra/ debate

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

GIS DAY 7º e 10º anos 420 - Geografia 1º período
Palestra sobre a importância dos sistemas 

de informação Geográfica
8.05 - Cartolinas FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa, Escola 

Secundária de 

Monserrate

3º ciclo, ensino secundário 420 - Geografia

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de divulgação/ 

exposições

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Projeção de filme e debate 11º e 12º anos 420 - Geografia 1º período Debate sobre os direitos humanos 8.05 - cartolinas FOFI 123 AT 192

Escola EB1 de 

Monserrate
ensino secundário 420 - Geografia

6. Promover lideranças 

participadas e partilhadas.

Concurso (nacional/ 

internacional)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Parlamento de jovens alunos 420 - Geografia 2º período
Participação no projeto Parlamento de 

Jovens
8.05 - cartolinas FOFI 123 AT 192

Escola EB1 de 

Monserrate
ensino secundário 420- Geografia

7.Divulgar, na comunidade 

educativa, mais e melhor a 

oferta formativa do 

agrupamento

Atividade de divulgação/ 

exposições

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Divulgação na ESM Comunidade 420 - Geografia ESM ao Vivo exposições
24.15 - Cartolinas 

Brancas 150 unidades
FOFI 123 AT 192

Escola EB1 de 

Monserrate
3º ciclo, ensino secundário 420- Geografia

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Peddy paper Comunidade 420 - Geografia 3º período   Peddy-paper pela cidade
94.05- 15 agendas- 

prémios
FOFI 123 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
3º ciclo, ensino secundário 420- Geografia

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de divulgação/ 

exposições

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

exposição 3º ciclo 420- Geografia 3º período Ambiente e sustentabilidade - exposição 16.1  - Cartolinas FOFI 123 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430- Economia e 

Contabilidade

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Palestra/ debate
Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de turma

Comemoração do dia da 

Poupança
Alunos do 10.ºQ Isabel Silva e Arabela Dias 26-10-2017

Palestra com um representante da 

DECOJovem de sensibilização para a 

importância da poupança. 

0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430- Economia e 

Contabilidade

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Palestra/ debate
Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de turma

Palestra com 

representante da 

DECOJovem

Turmas EFA Prof.ª Isabel Silva 2º período
Desenvolver competências de literacia  

financeira
0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
educação especial

910-Educação 

Especial

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo Projeto educativo (PEA)

Visita de Estudo à 

exposição "Energia a 

pedalar" - CMIA

Alunos do Currículo 

Específico Individual - 2º e 

3º Ciclosl

Grupo Educação Especial 1º período

Os alunos vão a pé, da escola até ao CMIA, 

onde irão visitar a exposição "Energia a 

Pedalar", inserida nas atividades da Semana 

da Mobilidade. Regressam à escola a pé.

0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

Contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Visita de estudo Alunos 11.º Q Jorge Oliveira 1º período

Passeio no rio Lima e visita às instalações do 

Porto de Viana do Castelo (celebração do 

Dia do porto)

36,45 FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade científica 

(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Apoio ao desenvolvimento 

da PAP
Alunos 12.º Q

Diretores do curso de 

Gestão
1º, 2º e 3º períodos

Apoio semanal conjunto ao desenvolvimento 

da PAP dos alunos do 12.º ano do curso de 

Gestão

Não aplicável -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de convívio social

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Atividade de convívio e 

integração

Todos os alunos do curso 

de Técnico de Gestão
Diretores do curso 1º período

Apresentação dos alunos 11.º e 12.º anos do 

curso de Gestão aos colegas do 10.º ano do 

mesmo curso / Apresentação das 

experiências de estágio dos alunos do 12.º 

ano do curso

Não aplicável -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Vista de estudo Alunos 12.º Q Jorge Oliveira 1º e 2º períodos

Visita e palestra em espaços / 

estabelecimentos comerciais inovadores de 

Viana do Castelo

Não aplicável -
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Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

Contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Palestra/ debate

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Apresentação de 

experiências académicas e 

profissionais

Alunos 12.º Q Diretores do curso 1º período

Apresentação de experiências académicas e 

profissionais de ex-alunos do curso de 

Técnico de Gestão

Não aplicável -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

Contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Palestra/ debate

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Palestra de sensibilização Alunos 11.º Q Diretores do curso 2º período
Palestra de sensibilização para o  ‘Plano de 

Negócios’
Não aplicável -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

Contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Palestra/ debate

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Palestra de informação e 

sensibilização

Alunos 11.º e 12.º de 

Gestão
Jorge Oliveira 2º período

Palestra sobre saúde e segurança no 

trabalho 
Não aplicável -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

Contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Concurso (nacional/ 

internacional)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Participação em concurso 

nacional

Alunos 11.º e 12.º de 

Gestão
Carlos Azevedo 1º, 2º e 3º períodos

Participação no concurso Young Business 

Talents
250 FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

Contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Visita de estudo Alunos 11.º Q Carlos Azevedo 1º período
Visita de estudo a Braga - empresas 

(software Primavera...)
260 FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

Contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Visita de estudo Alunos 12.º Q Jorge Oliveira 1º período Visita de estudo a Lisboa e Azeitão (e Mafra) 2250 FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

Contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

4. Promover a participação e 

colaboração dos pais e 

encarregados de educação 

no desenvolvimento 

socioeducativo dos 

educandos.

Atividade científica 

(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Pré-apresentação dos 

projetos da PAP do curso 

de Técnico de Gestão

Alunos e encarregados de 

educação da turma 12.º Q
Diretores do curso 3º período

Pré-apresentação dos projetos da PAP do 

curso Técnico de Gestão, com a presença 

dos pais e encarregados de educação

Não aplicável -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

Contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Visita de estudo Alunos 11.º Q Carlos Azevedo 2º período
Deslocação à Univ. Minho, Braga, para 

participação no 'Dia Aberto'
270 FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

Contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Palestra/ debate

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Participação nas 'Jornadas 

de Contabilidade' da ESCE 

/ IPVC

Alunos 12.º Q Carlos Azevedo 2º período
Deslocação à ESCE/IPVC, Valença, para 

participação nas 'Jornadas de Contabilidade'
230 FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

Contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Visita de estudo Alunos 10.º Q Jorge Oliveira 3º período
Visita de estudo às empresas Europac e 

Sanitop
120 FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

Contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Palestra/ debate

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Participação no 'Dia Aberto' 

da ESCE/IPVC, Valença
Alunos 12.º Q Jorge Oliveira 2º período

Deslocação à ESCE/IPVC, Valença, para 

participação no 'Dia Aberto' desta escola
Não aplicável -
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Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

Contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

7.Divulgar, na comunidade 

educativa, mais e melhor a 

oferta formativa do 

agrupamento

Atividade de divulgação/ 

exposições

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Divulgação do curso de 

Técnico de Gestão

Alunos do 9.º ano das 

escolas do concelho de 

Viana do Castelo que 

visitem a ESM

Diretores do curso 2º período
Divulgação do curso de Técnico de Gestão 

por ocasião da 'ESM ao vivo'
100 FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

Contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Visita de estudo Alunos 11.º Q Jorge Oliveira 3º período
Assistência a julgamento no Tribunal de 

Trabalho de Viana do Castelo
Não aplicável -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430-Economia e 

Contabilidade / 

Curso profissional 

de Técnico de 

Gestão

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Palestra/ debate

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Participação em Seminário
Alunos 12.º Q - disciplina 

de Gestão
Jorge Oliveira 1º período

Participação no "1.º Seminário da Escola 

Inclusiva", ESTG / IPVC
Não aplicável -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 410-Filosofia

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA) A filosofia fora da sala Alunos dos cursos regulares 410-filosofia 1º e 2º períodos

Apresentar trabalhos dos alunos fora da sala 

de aula. Organizar debates ou exposições 

nos espaços abertos da Escola.

15 FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
2º ciclo, 3º ciclo 550-Informática

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Simulacro Projeto educativo (PEA) Simulacro toda a comunidade Maria Lima Ferreira 1º e 2º períodos Simulacro 0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 550-Informática

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade científica 

(prática/laboratorial)

Projeto curricular de 

escola
Lan Party Comunidade Educativa 550-Infomática 2º período Lan Party 500 FOFI 243 AT 192

Escola EB1 de Avenida 1º ciclo 110 - 1.º ciclo

8. Reforçar e diversificar as 

parcerias e outras formas de 

colaboração com entidades 

externas.

Atividade científica 

(prática/laboratorial)

Projeto curricular de 

escola
Tapete de sal e encascar. Alunos

Museu de Artes 

Decorativas/Professora da 

turma

1º período

Os alunos, orientados por um pescador, 

aprenderam como fazer os tapetes de sal  

tão próprios da nossa cultura costeira. 

0 -

Escola EB1 de Avenida 1º ciclo 110-1.ºciclo

8. Reforçar e diversificar as 

parcerias e outras formas de 

colaboração com entidades 

externas.

Visita/ saída de estudo
Projeto curricular de 

escola

Oficina Pedagógica-Pias 

Salineiras
Alunos

Casa dos Nichos/Professora 

da turma
1º período

Os alunos vivenciaram a experiência da 

obtenção do sal, utilização/ manutenção 

dos utensílios para a pesca e o processo de 

tingimento do fio de algodão.

Não Aplicável -

Escola EB1 de Avenida 1º ciclo 110- 1.ºciclo

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo
Projeto curricular de 

escola

Visita a Santa Luzia - 

viagem de funicular
Alunos Professores da turma 1º período

Os alunos iniciaram a visita  a Santa Luzia 

deslocando-se, para o efeito, de funicular. 

No recinto, as diferentes turmas visitaram : 

o templo, a capela da adoração, o jardim 

das tílias e fizeram o percurso, exterior, da 

citânia. 

0 -

Escola EB1 de Avenida 1º ciclo 110- 1.º ciclo

4. Promover a participação e 

colaboração dos pais e 

encarregados de educação 

no desenvolvimento 

socioeducativo dos 

educandos.

Atividade de divulgação/ 

exposições

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Semana da música Alunos
Professores/Associação de 

pais
1º período

A Semana da Música insere-se na 

comemoração do Dia Mundial da Música, e 

tem como objetivo, promover a arte musical 

, divulgar a diversidade musical e a troca de 

experiências, junto dos seus alunos. 

Neste âmbito, a escola contou com a 

colaboração da Academia de Música , da 

Associação de Pais, que trouxe à escola 

diferentes grupos musicais,  e dos Antigos 

alunos da Escola da Avenida. Foi uma 

semana rica em momentos de alegria, 

felicidade e emoção.

0 -

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife

1º ciclo 110 - 1.º Ciclo

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de convívio social

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Receção aos alunos
Alunos e Encarregados de 

Educação
Professores 1º período

Cada estabelecimento, de forma particular, 

recebe alunos e encarregados de educação: 

jogos, itinerários para identificar recursos e 

atividades, ...

sem custos -
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Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife

1º ciclo 110 -1.º Ciclo

8. Reforçar e diversificar as 

parcerias e outras formas de 

colaboração com entidades 

externas.

Atividade de expressão 

artística (dança, teatro, 

cinema, música, 

exposição...)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Carnaval
Alunos e/ou comunidade 

educativa

Professores titulares de 

turma, professores de 

música e professores das 

AEC

2º período

Atividade específica em cada 

estabelecimento com a finalidade de 

preservar a  tradição:  elaboração de fatos 

e adereços; corso carnavalesco

50 euros por escola FOFI 123/129 AT 191

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate
Direção do Agrupamento Direção

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Reunião Geral de 

Professores
Projeto educativo (PEA)

Reunião Geral de 

Professores
Docentes Diretor 1º período

Reunião geral de Professores - Lançamento 

do ano letivo 2017/2018
350,00 €

FOFI 123 AT 

190/191/192

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate

1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, 

ensino secundário, 

educação especial, 

Direção do Agrupamento, 

Serviço de psicologia e 

orientação

Direção do 

Agrupamento

4. Promover a participação e 

colaboração dos pais e 

encarregados de educação 

no desenvolvimento 

socioeducativo dos 

educandos.

Reunião com Pais e 

Encarregados de Educação
Projeto educativo (PEA)

Reunião com Pais e 

Encarregados de Educação

Pais e Encarregados de 

Educação
Direção 1º, 2º e 3º períodos

Reuniões de acolhimentos aos pais e 

encarregados de educação; Reuniões 

(in)formativas sobre exames e 

prosseguimento de estudos dos alunos

0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário Direção

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA) Dia da ESM Comunidade Educativa Diretor 1º período Dia da ESM (129.º aniversário) 250,00 € FOFI 123 AT 192

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate
Direção do Agrupamento

Direção do 

Agrupamento

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Dia do Diploma Projeto educativo (PEA) Dia do Diploma Comunidade Educativa Diretor 1º período

Entrega dos diplomas aos alunos finalistas 

do ensino secundário, no ano letivo 

2016/2017 e aos alunos com mérito 

académico, cívico e desportivo

100
FOFI 123/243 AT 

191/192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

Direção do 

Agrupamento

8. Reforçar e diversificar as 

parcerias e outras formas de 

colaboração com entidades 

externas.

Seminário com Empresas e 

Instituições parceiras
Projeto educativo (PEA)

Seminário com Empresas e 

Instituições parceiras
Pessoal docente Diretor/CQ/ANQEP 1º período

Semináreio de 

reflexão/partilha/auscultação das empresas 

e instituições parceiras sobre a oferta 

formativa e o reforço de sinergias

150 FOFI 243 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa, Escola 

Secundária de 

Monserrate

3º ciclo, ensino secundário Diretor

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Educação por Pares Projeto educativo (PEA)

Projeto Educação por pares 

(Prevenção consumo de 

substâncias aditivas)

Alunos do 3.º CEB e do 

Ensino Secundário
Diretor 1º, 2º e 3º períodos

Projeto em parceria com o CLDS+ do 

Gabinete de Atendimento à Família 

destinado à educação por pares para a 

prevenção do consumo de substâncias 

aditivas.

50 FOFI 123/242 AT 192

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate

Jardim de infância, 1º 

ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, 

ensino secundário

Direção / 

Coordenação de 

Escola/establecim

ento

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Exercícios Evacuação - 

Planos de Emergência
Projeto educativo (PEA)

Exercícios de Evacuação - 

Planos de Emergência
Comunidade Educativa Diretor 1º e 2º períodos

Exercícios de Evacuação dos edifícios das 

escolas/estabelecimentos - Planos de 

Emergência

0 -

Escola EB1 de 

Monserrate, 

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate

1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, 

ensino secundário
EAIPQ

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Avaliação interna Projeto educativo (PEA)
Avaliação Interna 

(PAASA/EAQAVET)
Comunidade Educativa

Equipa Avaliação Interna e 

Promoção da Qualidade
1º, 2º e 3º períodos Avaliação Interna / Promoção da Qualidade 750 FOFI 123 AT 191/192

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate

1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, 

ensino secundário
Direção

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Plano de Melhoria / Plano 

de Ação Estratégica
Projeto educativo (PEA)

Plano de Melhoria / Plano 

de Ação Estratégica
Alunos Diretor ESM ao Vivo

Plano de Melhoria / Plano de Ação 

Estratégica do Agrupamento
A definir

FOFI 11/129/243 AT 

191/192

Serviços Administrativos
Serviços 

Administrativos

5. Promover a formação 

permanente e adequada do 

pessoal docente e não 

docente.

Certificação da Qualidade 

dos Serviços Administativos
Projeto educativo (PEA)

Certificação da Qualidade 

dos Serviços Administativos
Serviços Administrativos Diretor 1º, 2º e 3º períodos

Início do Processo - Certificação dos Serviços 

Administativos
4900

FOFI 123/243 AT 

190/191/192

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate
Direção do Agrupamento

Direção do 

Agrupamento

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Jantar de Natal Projeto educativo (PEA)
Jantar de Natal do 

Agrupamento

Pessoal docente e não 

docente
Diretor 1º período

Jantar de Natal do Agrupamento
A definir

FOFI 123 AT 

190/191/192

Escola Secundária de 

Monserrate
Direção do Agrupamento

Direção do 

Agrupamento

4. Promover a participação e 

colaboração dos pais e 

encarregados de educação 

no desenvolvimento 

socioeducativo dos 

educandos.

Remodelação Layout sala 

de atendimento Diretores 

de Turma ESM

Projeto educativo (PEA)

Remodelação Layout sala 

de atendimento Diretores 

de Turma ESM

Pais e Encarregados de 

Educação
Diretor 2º período

Remodelação do Layout da sala de 

atendimento aos Pais (ESM)
1500 FOFI 123 AT 192
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Agrupamento de 

Escolas de Monserrate

Jardim de infância, 1º 

ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, 

ensino secundário

Direção do 

Agrupamento

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Encontrão Projeto educativo (PEA) Encontrão
Comunidade Educativa do 

Agrupamento
Diretor 3º período

Atividade promotora da imagem do 

Agrupamento na Comunidade, constituída 

por atividades de cariz desportivo/solidário.

500
FOFI 123 AT 

190/191/192

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate
Direção do Agrupamento

Direção do 

Agrupamento

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Edição jornal/revista do 

Agrupamento
Projeto educativo (PEA)

Edição jornal/revista do 

Agrupamento
 Comunidade Educativa Diretor 2º período Edição jornal/revista do Agrupamento 2200

FOFI 123 AT190/191/192                 

FOFI 243 AT 192

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate

1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, 

ensino secundário

Direção do 

Agrupamento

5. Promover a formação 

permanente e adequada do 

pessoal docente e não 

docente.

Jornadas Pedagógicas Projeto educativo (PEA) Jornadas Pedagógicas Pessoal Docente Diretor 2º e 3º períodos Jornadas Pedagógicas 0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

DCSH - Curso 

profissional 

Animador/a 

Sociocultural

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de convívio social

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Passagem de testemunho e 

troca de experiências de 

FCT

Alunos do curso 

Animador/a Sociocultural 

(10ºU e 12ºU)

Beatriz Correia 1º período Atividades de integração e socialização 0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 430

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Visita/ saída de estudo Projeto educativo (PEA)

Visita de estudo aos 

serviços jurídicos de Viana 

do Castelo

Alunos 10.ºQ Isabel Silva 2º período Visita aos serviços jurídicos 0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 430 e 300

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Palestra/ debate Projeto educativo (PEA)
Palestra sobre poupança e 

produtos financeiros

Formandos das turmas EFA 

e do RVCC

Isabel Silva e Madalena 

Reis
1º período Palestra sobre temas financeiros 0 -

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife

1º ciclo 110 - 1.º ciclo

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Atividade de divulgação/ 

exposições

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Dia da alimentação Alunos Professores, CM e Deco 1º período

Sensibilização dos alunos para uma 

alimentação saudável e equilibrada: jogos, 

teatro, leitura de uma obra com a presença 

da autora; construção de piramides e rodas 

alimentares

0 -

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife

1º ciclo 110 - 1.º ciclo

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de convívio social

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Magusto
alunos e/ou comunidade 

educativa

Professores e/ou 

associação de pais
1º período

Dependendo da especificidade de cada 

estabelecimentos atividades a incrementar 

irão no sentido de reviver as tradições da 

época

50 ORP

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife

1º ciclo 110 - 1.º ciclo

4. Promover a participação e 

colaboração dos pais e 

encarregados de educação 

no desenvolvimento 

socioeducativo dos 

educandos.

Atividade de expressão 

artística (dança, teatro, 

cinema, música, 

exposição...)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Natal
Alunos e comunidade 

educativa

Professores titulares , 

professores das AEC e 

professoras de Música

1º período

Dependendo da especificidade de cada 

estabelecimentos as atividades a 

incrementar irão no sentido de reviver as 

tradições da época e fomentar a 

colaboração entre várias instituições e os 

encarregados de educação.

250 ORP

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife

1º ciclo 110 - 1.º ciclo

4. Promover a participação e 

colaboração dos pais e 

encarregados de educação 

no desenvolvimento 

socioeducativo dos 

educandos.

Atividade de expressão 

artística (dança, teatro, 

cinema, música, 

exposição...)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Mão Amiga
Alunos e comunidade 

educativa
Professores 1º e 2º períodos

Dependendo da especificidade de cada 

estabelecimentos  e das parcerias 

envolvidas, as atividades a incrementar irão 

no sentido de viver em solidariedade como 

cidadão do mundo: angariações, encontros 

intergeracionais...

0 -

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife

1º ciclo 110 - 1.º ciclo

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade física/ desporto

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Natação Alunos do 3.º e 4.º ano

Professores Titulares de 

turma e professores de 

educação física

1º, 2º e 3º períodos Natação 0 -
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Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife

1º ciclo 110 - 1.º Ciclo

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade física/ desporto

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Atletismo Alunos dos 1.º e 2.º anos
Professores titulares de 

turma
1º, 2º e 3º períodos Atletismo 0 -

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife

1º ciclo 110 - 1.º Ciclo

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Atividade de expressão 

artística (dança, teatro, 

cinema, música, 

exposição...)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Música Alunos Professores titulares 1º, 2º e 3º períodos Música 0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa

1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, 

Bibliotecas escolares
Biblioteca

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade científica 

(prática/laboratorial)
Projeto educativo (PEA) Academia código

1º e 2º ciclos (Eb1 Avenida 

+ Eb1 Monserrate + Pedro 

Barbosa)

Carla Gandra 1º, 2º e 3º períodos
Formação de alunos em código (aprender a 

codificar)
0 -

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife

1º ciclo 110 - 1.º ciclo

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Atividade científica 

(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Projetos CMIA: "Praia 

rochosa, rio, floresta", 

"além Mar", "Da terra para 

a Terra". entre outros

Alunos
Professores titulares de 

turma e técnicos do CMIA
1º, 2º e 3º períodos

De acordo com as inscrições das diferentes 

turmas de cada estabelecimento, as 

atividades a incrementar estarão integradas 

nos projetos apresentados pelo CMIA.

0 -

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate
Bibliotecas escolares

Bibliotecas 

escolares

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA) Contornos da Palavra Todos os alunos

Professores bibliotecarios e 

Câmara Municipal
2º período

Visitas de escritores/ilustradores, 

dramatizações, atividades de leitura
0 -

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife

1º ciclo 110 - 1.º Ciclo

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Visitas a museus, lugares 

de interesse cultural, 

teatro e cinema...

alunos

Professores titulares de 

turma e/ou instituições 

culturais

1º, 2º e 3º períodos

Estas atividades serão delineadas em função 

dos conteúdos abordados e  oferta existente 0 -

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife

1º ciclo 110 - 1.º Ciclo

4. Promover a participação e 

colaboração dos pais e 

encarregados de educação 

no desenvolvimento 

socioeducativo dos 

educandos.

Atividade de convívio social

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Carnaval
Alunos e comunidade 

educativa

Professores titulares em 

articulação com 

Encarregados de Educação

2º período

Dependendo da especificidade de cada 

estabelecimentos as atividades a 

incrementar irão no sentido de reviver as 

tradições da época

0 -

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife

1º ciclo 110 - 1.º Ciclo
6. Promover lideranças 

participadas e partilhadas.

Atividade de divulgação/ 

exposições

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de turma
Líderes digitais Alunos dos 3.º e 4.º anos

Professores titulares em 

articulação com Professora 

TIC

1º, 2º e 3º períodos
Participação na iniciativa Líderes digitais, 

promovida pela ERTE.
0 -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa

2º ciclo, 3º ciclo, 

Bibliotecas escolares
Biblioteca escolar

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Visita/ saída de estudo Projeto educativo (PEA)
Passeio/premio aos 

melhores leitores

Leitores da Biblioteca 

Atlantica
Professores bibliotecários 3º período

Passeio pelo reconhecimento da capacidade 

leitora dos nossos utentes
500 FOFI 119/123 AT 192

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida

1º ciclo 110 - 1.º Ciclo

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Atividade científica 

(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Academia Código Júnior Alunos das turmas inscritas

Professores titulares turma 

, Professora TIC e 

Bibliotecária

1º, 2º e 3º períodos
Iniciação à Robótica, a partir de atividades 

propostas pela entidade Academia Júnior
0 -
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Jardim de infância de 

V. do Castelo nº2-

Monserrate, Jardim de 

infância de Areosa, 

Jardim de infância de 

Carreço, Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife

Jardim de infância, 1º 

ciclo, Bibliotecas escolares
Bibliotecas

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Atividade científica 

(prática/laboratorial)
Projeto educativo (PEA) Atividades de leitura

Alunos do Pre-escolar e 1º 

ciclo
Professores bibliotecarios 3º período

Visita de animadores de leitura (da Bib 

Municipal) às escolas. Livros em Rodopio”; 

“A Biblioteca Vai a escola”; “As Vozes do 

Texto” - Concursos de Leitura na BE 

Atlântica  2º e 3º  E(3 eliminatórias); “Sons 

Sentidos”; Concurso Nacional de Leitura (3 

fases - escola/ distrito/ Nacional); Semana 

da leitura e Contornos da Palavra; Dia da 

Poesia; Promoção de concursos do PNL; 

Prémio escolar Couto Viana; Concurso de 

leitura “Uma aventura” com a Editora LEYA; 

Ateliês de Escrita Criativa; Voluntários da 

leitura; Clube de leitura e escrita; Tertúlias 

filosóficas; Expressões e sensações; Jogos 

Florais; Quadras para os santos populares

0 -

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife

1º ciclo 110 - 1.º Ciclo

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Concurso (nacional/ 

internacional)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Concursos: "Olimpíadas da 

Matemática", 

"SuperTmatik", "Canguru"  

Alunos das turmas 

participantes

Professores titulares de 

turma
2º e 3º períodos

Participação nos concursos nacionais para 

desenvolvimento de competências dos 

domínios da matemática

0 -

Escola EB1 de Afife 1º ciclo 110 - 1.º Ciclo

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de convívio social

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola, Projeto curricular 

de turma

Dia do Pijama Alunos 
Coordenadora 

Estabelecimento EB Afife
1º período Participação na iniciativa nacional 0 -

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife

1º ciclo 110 - 1.º Ciclo

4. Promover a participação e 

colaboração dos pais e 

encarregados de educação 

no desenvolvimento 

socioeducativo dos 

educandos.

Atividade de convívio social

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Encerramento do ano letivo
Alunos e Comunidade 

educativa
Professores titulares 3º período

As atividades a incrementar dependem da 

especificidade de cada estabelecimentos: 

jogos, festas, arraiais, exposições...

50 ORP

Escola EB1 de Avenida 1º ciclo 110 _ 1.º ciclo

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Sistelo - visita de estudo Alunos
Coordenadora de 

Estabelecimento
2º período

Visita de estudo a Sistelo: nascente do Vez, 

socalcos, barragem da Peneda...
500 FOFI 123/129 AT 191

Escola EB1 de Areosa 1º ciclo 110 - 1.º ciclo

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Lindoso alunos
Coordenador de 

Estabelecimento 
3º período

Lugar  Lindoso ; visita à Barragem; Castelo e 

o Visita à aldeia 
500 FOFI 123/129 AT 191

Escola EB1 de 

Monserrate
1º ciclo 110 - 1.º ciclo

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

 Parque Biológico de Gaia alunos
Coordenadora de 

Estabelecimento
3º período Visita de estudo ao Parque Biológico de Gaia 1000 euros FOFI 123/12 AT 
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Agrupamento de 

Escolas de Monserrate
1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo

bibliotecas 

escolares

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Atividade de divulgação/ 

exposições

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Lideres digitais - ERTE/DGE comunidade educativa professora Carla Gandra 1º, 2º e 3º períodos

A iniciativa “Líderes Digitais” visa a 

promoção de comportamentos de utilização 

segura da internet, dinamizados por jovens 

de referência na Comunidade Educativa. 

Estes e estas “Líderes Digitais” receberão 

formação específica no âmbito do projeto 

SeguraNet - iniciativa “Líderes Digitais” e 

terão como missão formar informalmente 

tanto os seus pares como os adultos da 

Comunidade Educativa em que se inserem, 

sobre a utilização segura da internet e dos 

dispositivos móveis.

Cada “Líder Digital” dinamiza atividades de 

formação dirigidas aos seus colegas de 

turma e/ou de outras turmas da escola, 

incluindo alunos da sua idade e alunos mais 

velhos ou mais novos. Espera-se que o/a 

“Líder Digital” possa dinamizar também 

atividades de formação dirigidas a adultos 

da Comunidade Educativa e que passe a ser 

um/a conselheiro/a do projeto SeguraNet 

sobre questões relativas à utilização segura 

das tecnologias digitais.

30 FOFI 123 AT 192

Escola EB1 de Areosa 1º ciclo 110 - 1.º ciclo

8. Reforçar e diversificar as 

parcerias e outras formas de 

colaboração com entidades 

externas.

Atividade científica 

(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Projeto em parceria 

Baldios da Areosa
Alunos

Dario Lopes e Pedro 

Magalhães
1º, 2º e 3º períodos

Dando continuação ao projeto iniciado o ano 

passado, os alunos deslocar-se-ão às zonas 

dos baldios para plantar o pequeno carvalho  

e acompanharão todo o processo de 

observação

0 -

Escola EB1 de 

Monserrate, Escola EB1 

de Avenida, Escola EB1 

de Areosa, Escola EB1 

de Carreço, Escola EB1 

de Afife

1º ciclo 110 - 1.º ciclo

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Simulacro

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

A terra treme

Alunos, professores e 

auxiliares da ação 

educatica

Coordenadores de 

Estabelecimento
1º período

Simulação de um tremor de terra e das 

regras a cumprir
0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

Ciências 

Experientais

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Palestra/ debate Projeto educativo (PEA) Palestra Alunos do 11º ano
Armanda Rego; Teresa 

Pinto Leite
2º período

Palestra com o título " Desafios da 

Biotecnologia" proferida pelo professor 

doutor Alexandre Quintanilha

50 FOFI 123 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário 540-Eletrotecnia

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Visita/ saída de estudo

Projeto educativo (PEA), 

Projeto curricular de 

escola

Visita de Estudo à central 

hidroelétrica do Lindoso

Alunos das turmas 10O; 

10T; 12O
Jorge Costa 1º período

Visitar uma central de produção 

hidroelétrica e uma subestação elevadora 

de MAT; sensibilizar/motivar os alunos para 

os conteúdos relacionados com a produção e 

transporte

320 FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430- Economia e 

Contabilidade

7.Divulgar, na comunidade 

educativa, mais e melhor a 

oferta formativa do 

agrupamento

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA) ESM ao VIVO Comunidade Grupo 430 ESM ao Vivo A definir 0 -

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário

430- Economia e 

Contabilidade

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Visita/ saída de estudo Projeto educativo (PEA) Visita de estudo
Alunos de Economia do 

ensino regular
Fátima Bastos A definir Visita de estudo a empresa 150 FOFI 119/123 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate
ensino secundário Expressões -620

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade física/ desporto
Projeto curricular de 

escola
Torneio de badminton alunos Fernando Sá ESM ao Vivo Torneio de badminton 50 FOFI 123 AT 197
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Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa
educação especial Educação Especial

2. Aprofundar o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento 

cultural e científico das 

crianças, alunos/adultos.

Visita/ saída de estudo Projeto educativo (PEA)
Visita guiada ao Teatro 

Municipal Sá de Miranda
Alunos CEI do 2º e 3º Ciclo

Professoras da Educação 

Especial (CEI) EB2,3 Dr. 

Pedro Barbosa

1º período

No âmbito das atividades organizadas para 

as comemorações dos 25 anos do Teatro Sá 

de Miranda, os alunos CEI, do 2º e 3º Ciclo 

da Escola EB2,3 Dr. Pedro Barbosa foram 

convidados para beneficiarem de uma visita 

guiada ao referido teatro, por um elemento 

do Teatro Noroeste. Os vários espaços do 

teatro serão percorridos e explicadas aos 

aluno, bem como as suas diferentes 

funções. Desta forma, os alunos ficarão com 

um conceito  mais realista do trabalho 

desenvolvido pelos atores e pelos restantes 

profissionais que desenvolvem a sua 

profissão neste meio artístico. 

Promoveremos desta forma um maior 

respeito social pela comunidade artística e 

pela função que desempenham na 

sociedade.

0 -

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate

Serviço de psicologia e 

orientação
SPO

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Avaliação Psicológica Projeto educativo (PEA) Avaliação Psicológica
Alunos do Agrupamento de 

Escolas de Monserrate
Psicóloga 1º, 2º e 3º períodos

Realizar uma avaliação cognitiva aos alunos 

que permita compreender se existe algum 

atraso que o impeça de ter sucesso 

educativo e permita reformular o seu 

percurso com medidas extraordinárias (Ens. 

Especial)

Não tem -

Escola Secundária de 

Monserrate

Serviço de psicologia e 

orientação
SPO

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Sensibilização para o papel 

do Psicólogo na Escola
Projeto educativo (PEA)

Sensibilização para o papel 

do Psicólogo na Escola
Alunos do 10º ano Psicóloga 1º período

Ida a todas as turmas de 10º ano falar do 

papel do psicólogo escola.
Não tem -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa, Escola 

Secundária de 

Monserrate

Serviço de psicologia e 

orientação
SPO

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Sessões de Orientação 

escolar e profissional
Projeto educativo (PEA)

Sessões de Orientação 

Escolar e Profissional

Alunos do 9ºB , alunos do 

Ensino Secundário
Psicóloga 1º, 2º e 3º períodos

Sensibilização para as escolhas vocacionais 

com ajuda a inventários de interesses, 

valores e personalidade

Não tem -

Escola Secundária de 

Monserrate

Serviço de psicologia e 

orientação
SPO

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA)

Sessões de esclarecimento 

ao preenchimento dos 

boletins para os exames 

nacionais

Alunos do 11º e 12º anos Psicóloga 2º período

Sessões de esclarecimento de dúvidas 

relativas aos exames nacionais (11ºe 

12anos), ao cálculo das médias, bem como 

ao acesso ao Ensino Superior (12ºano)

Não tem -

Escola Secundária de 

Monserrate

Serviço de psicologia e 

orientação
SPO

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Programa de Competencia 

de Estudo
Projeto curricular de turma

Programa de Competencias 

de Estudo

Toda a Comunidade de 

alunos/turmas
Psicóloga 1º, 2º e 3º períodos

Sessões de acompanhamento e supervisão 

aos hábitos de estudo
Não tem -

Escola Secundária de 

Monserrate

Serviço de psicologia e 

orientação
SPO

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Consulta Psicológica 

Individual
Projeto educativo (PEA)

Consulta Psicológica 

Individual

Todos os alunos do 

Agrupamento
Psicóloga 1º, 2º e 3º períodos

Sessões de acompanhamento individual a 

alunos que precisem
Não tem -

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate

Serviço de psicologia e 

orientação
SPO

4. Promover a participação e 

colaboração dos pais e 

encarregados de educação 

no desenvolvimento 

socioeducativo dos 

educandos.

Atendimento a 

Encarregados de Educação
Projeto educativo (PEA)

Atendimento a 

Encarregados de Educação
Encarregados de Educação Psicóloga 1º, 2º e 3º períodos

Atender os Encarregados de Educação que 

precisem dos meus préstimos
Não tem -

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate

Serviço de psicologia e 

orientação
SPO

5. Promover a formação 

permanente e adequada do 

pessoal docente e não 

docente.

Colaboração com docentes 

e não docentes
Projeto educativo (PEA)

Colaboração com docentes 

e não docentes

Todos os docentes e não 

docentes
Psicóloga 1º, 2º e 3º períodos

Colaboração sempre que pedida a todos os 

docentes e não docentes
Não tem -

Agrupamento de 

Escolas de Monserrate

Serviço de psicologia e 

orientação
SPO

3. Proporcionar respostas 

educativas diversificadas e 

diferenciadas para os 

diferentes públicos do pré-

escolar ao adulto.

Articulação do SPO com 

outros Serviços da 

Comunidade

Projeto educativo (PEA)
Articulação com outros 

serviços da comunidade
Alunos Psicóloga 1º, 2º e 3º períodos

Articulação do SPO com outros serviços da 

comunidade
Não tem -

Escola EB 2,3 Dr Pedro 

Barbosa, Escola 

Secundária de 

Monserrate

Serviço de psicologia e 

orientação
SPO

8. Reforçar e diversificar as 

parcerias e outras formas de 

colaboração com entidades 

externas.

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA)

Dia das Profissões e do 

Ensino Superior
Alunos da Escola ´Psicóloga 3º período

Divulgação das várias instituições do ensino 

superior a toda a comunidade escolar (em 

modelo de stands e algumas palestras)

Não tem -
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Escola Secundária de 

Monserrate

Serviço de psicologia e 

orientação
SPO

7.Divulgar, na comunidade 

educativa, mais e melhor a 

oferta formativa do 

agrupamento

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA)

Divulgação da oferta 

educativa da ESM em estilo 

de dias abertos a toda a 

comunidade

Todos os alunos da escolas 

e todos os alunos do 9ºano 

de escola vizinhas 

Direção da escola ESM ao Vivo Divulgar a oferta educativa da ESM Não tem -

Escola Secundária de 

Monserrate

Serviço de psicologia e 

orientação
SPO

7.Divulgar, na comunidade 

educativa, mais e melhor a 

oferta formativa do 

agrupamento

Atividade de divulgação/ 

exposições
Projeto educativo (PEA)

Divulgação da oferta 

educativa da ESM junto de 

outras escolas

Alunos do 9º ano de outras 

escolas

Direção, diretores de 

curso, professores ,alunos 

e Psicóloga

3º período
Divulgar a oferta educativa da ESM junto de 

outras escolas
Aluguer do autocarro FOFI 243 AT 192

Escola Secundária de 

Monserrate

Serviço de psicologia e 

orientação
SPO

1. Promover o sucesso 

educativo e reduzir a 

retenção, o absentismo e 

abandono escolar.

Apoio às candidaturas ao 

Ensino Superior
Projeto educativo (PEA)

Apoio às candidaturas ao 

Ensino Superior

Todos os alunos do 12º ano 

interessados
Psicóloga 3º período Apoiar a candidatura ao Ensino Superior Não tem -
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