
Escola Secundária Antero de Quental Plano Anual de Atividades 2018 -2019

Departamento
Grupo 

Disciplinar
Outro

Designação da 
atividade

Objetivos Responsáveis Participantes
Local de 

realização
Descrição da 

atividade
Data de cada 

sessão
Data de 

Conclusão

Artes Visuais e 
Informática

Artes Visuais
(re)CRIAR 

raízes

Aproximar os alunos do 
artesanato e incutir-

lhes o sentido de valoriza
ção da cultura popular aç

oriana,  
encaminhando‐os, ao me
smo tempo, na procura d
e novas formas de abord

agem ao  
artesanato;  Utilizar criati
va e formativamente os t
empos livres dos alunos 
propondo o alargamento 
do seu campo de ação, a

través 
da experimentação/apren

dizagem
de diversas áreas artístic

as ou artesanais, 
tecnicas ou tecnológicas;
Contribuir para o desenvo
lvimento cognitivo atravé
s do envolvimento com m
ateriais e ideias orientada

s para a criatividade 
e inventividade e 

fomentadoras 
da capacidade de 

resolução de problemas 
e da inteligência prática.

Centro Regional 
de Apoio ao 
Artesanato 
(CRAA) em 

parceria com o 
Alexandra 
Baptista

Alunos que 
frequentam o 
Ateliê d'Artes 

(10º, 11º e 12º)

Sala Cowork da
 Azores CraftLa

b 

Colaboração técnica 
entre 

Centro Regional de A
poio ao Artesanato (

CRAA)
e o Ateliê 

d'Artes no âmbito de 
projetos que potencia
m a aprendizagem d

as 
Artes e os Ofícios tra
dicionais, designada

mente o projeto 
Raízes Projetos 

pedagógicos para o 
Artesanato dos Açor

es. 

2º Período: 
quarta-feira, 
das 14:30 às 

16:30

30/04/2019
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Escola Secundária Antero de Quental Plano Anual de Atividades 2018 -2019

Artes Visuais e 
Informática

Artes Visuais Caderno Diário

Divulgar desenhos ou 
outros trabalhos à 

comunidade escolar; 
Facilitar aos alunos um 

conjunto de informações 
relacionadas com a 
prática do desenho; 

Fomentar a importância 
da construção de um 

Portefólio e a Incentivar 
para a investigação, rigor 

e exigência expositiva.

Alexandra 
Baptista

Alunos de 
Desenho A e 
Ateliê d'artes

Web

Manutenção de 
Blogue Caderno 

Diário 
(http://cadernodiarioe

saq.blogspot.pt)

Semanalmente, 
de acordo com 
calendarização 

de tarefas 
específicas

24/06/2019

Artes Visuais e 
Informática

Artes Visuais
Encontros USK 
Portugal Açores 

(*)

Desenhar «in situ» e em 
grupo melhorando o 
desempenho gráfico 

individual que se efetiva 
no confronto com outras 

formas de fazer, além 
disso a integração no 

grupo possibilita a 
publicação em plataforma 

integrada em rede 
internacional de 

desenhos e obriga a uma 
identidade gráfica em 

constante crescimento. 
Serve de motivação para 
uma prática do desenho 
metódica e continuada e 

desenvolvimento de 
competências associadas 
à capacidade de análise 

e de registo rápido, 
corajoso e eficaz.

Alexandra 
Baptista em 

parceria com os 
USkP Açores e 
Direção Geral 
do Património 

Cultural

Alunos e 
Urbansketchers

Ao longo do ano 
letivo

Os alunos integram 
os encontros de 

desenho fomentados 
pelo grupo USkP 

Açores ou DGPC e 
com eles desenham 
«in situ» em estreita 
relação com o grupo 

de sketchers 
potenciando a 

partilha de saberes e 
dificuldades 

propondo registos do 
tempo e do lugar e 

obrigando a 
conhecer os 
contextos.

O confronto e 
partilha estabelece-

se também pela 
publicação dos 

registos do tempo e 
do lugar numa 

plataforma integrada 
em rede 

internacional de 
desenhos. 

(*)
- Encontro 39- 28 Set 

2018 |(a)Riscar o 
Património/Heritage 
Sketching | Partilhar 

Mensal 12/12/2018
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Artes Visuais e 
Informática

Artes Visuais
Estar no 
Museu…

Desenvolver a 
capacidade critica e 

atitude empreendedora 
dos alunos na conceção 

de objetos e na sua 
exposição à comunidade;
Participar em projeto de 

cariz comunitário: 
RuActiva que, 

oportunamente, surgiu 
fomentando a mostra e 
divulgação de trabalhos 

desenvolvidos pelos 
alunos;

Aproximar a escola à 
comunidade: abertura da 

escola ao exterior;
Análisar da viabilidade da 

conceção do 
merchandising.

Alexandra 
Baptista

Ateliê d'Artes, 
Museu Carlos 

Machado, 
Serinima

Museu Carlos 
Machado, 
diversos 
espaços 

comerciais, 
Serinima e 

ESAQ

O Ateliê d’artes | 
ESAQ é composto 

por alunos da Escola 
secundária Antero de 
Quental oriundos de 
diferentes áreas de 
estudo e níveis de 

ensino (sendo 
maioritariamente de 

Artes Visuais). O 
grupo (que se 

acionou, 
semanalmente, em 

regime de frequência 
livre e 

extracurricular) 
pretendeu «ESTAR 
no museu…» e nele 
procurou e descobriu 

aspetos estéticos, 
científicos e 

identitários. Foi com 
o propósito de 

conhecer - tecendo 
relações - que se 

desvendaram 
algumas 

problemáticas que 
envolvem o objeto de 

natureza artística. 
Assim, almejou-se 

uma ação de 

Final do 1º 
período e inicio 

do segundo
20/03/2019
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Artes Visuais e 
Informática

Artes Visuais
Olhar o 

DESENHO…

Sensibilizar a 
Comunidade Escolar 
para a compreensão 

artística; 
Promover nos alunos 
envolvidos maior auto 

estima e empenho;
Preparar- gradualmente - 

para o ato de expoitivo 
com autonomia e espirito 

critico;
Desenvolver na 

comunidade o gosto 
pelas Artes em Geral.

Alexandra 
Baptista

Alunos de 
Desenho A e 
Ateliê d'Artes

Diversos 
espaços 

expositivos da 
ESAQ

Organizar 
exposições e 

mostras de trabalhos 
(temporárias em 

alternância), 
promovendo nos 
alunos envolvidos 

maior auto estima e 
empenho e 

desenvolvendo na 
comunidade o gosto 

pelas Artes em 
Geral.

Ao longo do 
ano letivo

12/06/2019

Artes Visuais e 
Informática

Artes Visuais
Pintura Mural 
(continuação)

Consciencialização para 
os problemas e questões 

relacionadas com a 
preservação do 

património; 
Sensibilização para a 

compreensão artística e 
para o fazer do objeto; 

Reflexão sobre a 
identidade e construção 

de discursos visuais 
personalizados; 

Ocupação dos tempos 
livres dos alunos 

fomentando o trabalho de 
projeto, promovendo a 

criatividade e a 
autonomia e possibilitado 

o trabalho a pares, 
colaborativo entre 

diferentes níveis de 
ensino.

Alexandra 
Baptista

Ateliê d'artes
Jardim da 

ESAQ

Desenvolvimento do 
projeto de pintura 

mural: «Última Ceia 
com Antero» com 

recuperação de muro 
em mau estado de 

preservação.

Quarta-feira à 
tarde (das 

14:30 às 16:30)
12/12/2018
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Artes Visuais e 
Informática

Artes Visuais

PRÉMIO 
ARTES 

VISUAIS 
MEDEIROS 
CABRAL | 7ª 

edição

Desenvolvimento de 
competências associadas 

ao trabalho de projeto;
Desenvolvimento criativo 
e apresentação rigorosa 

de ideias e conceitos; 
Interação com a 

realidade dinâmica e 
complexa do meio 

artístico;
Exposição e confronto 
com juízos externos.

Alexandra 
Baptista

12ºF (Desenho 
A)

ESAQ e Teatro 
Micaelense

Participação na 7ª 
edição do concurso 

PRÉMIO ARTES 
VISUAIS MEDEIROS 
CABRAL fomentado 
pela Associação de 

Séniores de São 
Miguel e dirigido aos 

alunos de Artes 
Visuais da Antero de 
Quental que culmina 

com a sessão 
solene, de entrega 

de prémios, seguida 
de exposição de 

apresentação pública 
de trabalhos.

Tema: A Arte fala da 
Vida: da Identidade, 

dos Afectos e do 
Poder

Desenvolviment
o: 1º período e 
Exposição: em 

Janeiro de 
2019

30/01/2019

Artes Visuais e 
Informática

Artes Visuais
Visita de estudo 

às Feiras de 
Arte em Madrid.

Tomar contacto com a 
Arte Contemporânea e 

tendências culturais dos 
tempos de hoje. Como 

também adquirir 
conhecimentos em 

relação à história da Arte, 
uma vez que os alunos 
irão visitar alguns dos 
grandes museus da 

Europa como o Prado e 
Rainha Sofia.

Paula Mota e 
Hermínia 
Medeiros

12ºF Madrid

Roteiro cultural, 
Feira ARCO 

MADRID 2019, Feira 
Drawing Room e 

Museus de Madrid.

26 de Fevereiro 
a 3 de Março 

de 2019
03/03/2019
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Escola Secundária Antero de Quental Plano Anual de Atividades 2018 -2019

Artes Visuais e 
Informática

Artes Visuais

exposição de 
trabalhos no 
espaço da 
Camara 

Municipal no 
jardim em frente 

à escola

apresentação publica dos 
trabalhos desenvolvidos 

na disciplina de oficina de 
artes durante o primeiro 

periodo.

paula mota
alunos dos 12º 

G e F
escola

apresentação publica 
em forma de 

exposição, dos 
trabalhos 

desenvolvidos na 
disciplina de oficina 
de artes durante o 
primeiro período.

atividade 
desenvolvida 

entre 
Novembro e 

Dezembro de 
2018

12/12/2018

Artes Visuais e 
Informática

Artes Visuais

participação no 
concurso 
Medeiros 

Cabral

promover o gosto pela 
competição e 

desenvolvimento 
artístico.

professoras 
Paula Mota, 

Hermínia 
Medeiros; e 
Alexandra 
Baptista

alunos das 
turmas 12º F e 

G

teatro 
Micaelense

apresentação a 
concurso de 

trabalhos de alunos 
nas diferentes áreas 

artísticas.

fevereiro de 
2019

16/02/2019

Artes Visuais e 
Informática

Filosofia TESTE C D D D D D 14/11/2018

Artes Visuais e 
Informática

Informática ESAQ Segura
Sensibilizar os alunos 

para questões relativas à 
segurança na Internet

Dora Pereira
Todos os 

alunos do 7º 
ano

Biblioteca

No âmbito do mês da 
Cibersegurança 

gostaria de realizar 
uma palestra com 
várias temáticas 

associadas à 
segurança na 

Internet com todos 
os alunos do 7º ano. 
No final da palestra 
pretendo realizar um 

concurso com 
recurso a um jogo 

com perguntas sobre 
a temática 

apresentada. Aos 
alunos vencedores 
do concurso serão 

entregues brindes já 
solicitados à equipa 

SeguraNet da 
Direção Geral da 

Educação.

31/10/2018 31/10/2018
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Ciências Físico - 
Químicas e 
Geografia

Ciências Físico - 
Químicas

Clube de 
Astronomia 

"AstroESAQ"

Reconhecer o carácter 
dinâmico do 

conhecimento científico;
Promover junto dos 

membros da comunidade 
escolar um maior 
conhecimento em 

Astronomia;
Conceber e/ou 

desenvolver projetos 
nacionais/internacionais 

com os alunos, 
relacionados com a 

Astronomia e a Ciência.

José Rebuge
Alunos do 

ensino básico e 
secundário

Museu, Torre, 
......

Dinamização de 
diversas actividades 

relacionadas com 
Ciência e 

Astronomia.

Outubro de 
2018

14/06/2019

Ciências Físico - 
Químicas e 
Geografia

Ciências Físico - 
Químicas

Escola Quark

Promoção da Física.
Formação para a 
preparação das 

Olimpíadas 
Internacionais (Israel) 
e/ou ibero-americanas 

(Porto Rico)

Bruno Couto
André Gomes 

(12º ano)
Universidade de 

Coimbra

Consiste numa 
escola de excelência 
para estudantes dos 

11º e 12º anos de 
escolaridade, 

provenientes de todo 
o país, combinando 
formação à distância 

(Fórum Quark!) e 
presencial.

Início 2º 
período

07/06/2019

Ciências Físico - 
Químicas e 
Geografia

Ciências Físico - 
Químicas

MasterClasses 
de Física de 
Partículas

Promover e incentivar o 
gosto pela Física de 

partículas.

Professores de 
Física e 

Química do 
Secundário

Alunos do 
Ensino 

Secundário

Universidade 
dos Açores

Levar jovens entre os 
15 e 18 anos à 

Universidade onde 
trabalham grupos de
Físicos em Física de 

Partículas 
Elementares e áreas 

associadas; dar a 
conhecer as 
atividades 

desenvolvidas pelos 
cientistas; análise de 

acontecimentos 
(Física das 
partículas).

Início 3º 
Período

07/06/2019
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Ciências Físico - 
Químicas e 
Geografia

Ciências Físico - 
Químicas

Olimpíadas de 
Astronomia

Incentivar o interesse 
pela Astronomia; 

Enriquecer os 
conhecimentos sobre 

Astronomia na população 
escolar; Estimular a 

curiosidade e o 
pensamento científico.

José Rebuge
Alunos do 

ensino 
secundário

São Miguel 
(fase regional); 

Portugal 
Continental 

(fase nacional)

Realização de 
provas teóricas / 

práticas de 
Astronomia.

Início 2º 
período

07/06/2019

Ciências Físico - 
Químicas e 
Geografia

Ciências Físico - 
Químicas

Olimpíadas de 
Física Escalão 

A

Promover e incentivar o 
gosto pela Física nos 

alunos do ensino básico.

Grupo 
disciplinar de 

Ciências Físico-
Químicas

Alunos do 
ensino básico 

(9º ano)

Universidade 
dos Açores

Provas Práticas / 
Teóricas de Física.

Início 2º 
Período

07/06/2019

Ciências Físico - 
Químicas e 
Geografia

Ciências Físico - 
Químicas

Olimpíadas de 
Física Escalão 

B

Incentivar e desenvolver 
o gosto pela Física nos 

alunos do Ensino 
Secundário, 

considerando a sua 
importância na educação 

dos jovens e o seu 
crescente impacto em 

todos os ramos da 
Ciência e Tecnologia.

Bruno Couto

Alunos do 
ensino 

secundário (11º 
ano)

Universidade 
dos Açores

Provas teóricas / 
práticas de Física.

Início 2º 
Período

07/06/2019

Ciências Físico - 
Químicas e 
Geografia

Geografia

Projeto de 
aplicação da 
“Rosas dos 

Ventos”

- Conhecer os pontos 
cardeais, colaterais e 

intermédios; 
- Aplicar os rumos da 
“rosa dos ventos “ na 
localização relativa.

Docentes de 
Geografia do 7º 

ano de 
escolaridade.

Alunos de todas 
as turmas do 7º 

ano de 
escolaridade.

Vitrinas da 
escola

1º e 2º Período 05/04/2019

Ciências 
Humanas

História
Reedição da 

obra "O Paço"

Dar a conhecer à 
comunidade a riqueza do 

património imóvel da 
nossa escola; Alertar 

para a necessidade de 
valorizar e conservar o 

edifício onde está 
instalada a ESAQ; 

Satisfazer a procura 
desta obra por parte da 
comunidade educativa e 
de outros interessados,

O grupo de 
História-400

Grupo de 
História e 
restante 

comunidade 
educativa

Lançamento na 
Biblioteca 

Patrimonial

Estabelecimento de 
contatos com o 

objetivo de reunir os 
recursos financeiros 

necessários 
(Governo Regional e 
Câmara Municipal de 

Ponta Delgada); 
Contatar editoras e 
tipografias de modo 
a obter interessados 
na reedição da obra.

Ao longo de 
dois anos 

letivos: 2018/19 
e 2019/20

31/05/2020
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Ciências 
Humanas

História
Roteiro do 

Palácio

Elaborar um roteiro 
turístico do Palácio; Dar a 
conhecer à comunidade 

local e a visitantes 
externos o nosso 

património histórico, 
cultural e artístico; 

Valorizar e conservar o 
nosso património 

histórico, cultural e 
artístico.

Conselho 
Executivo; 
grupo de 
História; 

comunidade em 
geral

Conselho 
Executivo; 
grupo de 
História; 

comunidade em 
geral

Escola e 
comunidade

Elaboração de um 
roteiro do palácio; 

Entrega do roteiro a 
agências de viagens 
que o divulgarão e 
promoverão junto 

dos locais e 
visitantes de Ponta 

Delgada

Ao longo do 
ano

31/05/2019

Economia e 
Matemática

Economia
Visita de Estudo 

à Unileite

Conhecer uma unidade 
fabril e a sede da 
Confraria do Leite.

Fernanda 
Vicente e Paula 

Nweves

Alunos do 10º 
Ano do Curso 

Profij IV de 
Turismo

Arribanas, 
Arrifes

Saída de Ponta 
Delgada pelas 13h, 
com chegada pelas 

17h 30m.

30 de 
Novembro

30/11/2018

Economia e 
Matemática

Economia

Literacia 
Estatística ao 

Serviço do 
Cidadão

Preparar os alunos de 
Economia C para uma 

correta leitura e 
interpretação de 

informação estatística, 
essencial para nesta área 

de conhecimento.

INE e Paula 
Neves

12º ano de 
Economia C - 

12º I e J
Escola

Os responsáveis do 
INE irão à sala de 

aula dar a formação 
nesta área.

15 de janeiro 
de 2019

15/01/2019

Economia e 
Matemática

Economia

Educação 
financeira - 
Banco de 
Portugal

Sensibilizar os alunos 
para a gestão do 

orçamento numa nova 
etapa das suas vidas - a 

saída de casa para 
estudar.

Paula Neves
12º ano de 

Economia C - 
12ºI e J

Escola

Os técnicos do 
Banco de Portugal 
vão à sala de aula 
para trabalhar a 
realização do 

orçamento familiar, 
com base no Portal 

Todos Contam.

2 de fevereiro 
de 2019

02/02/2019

Economia e 
Matemática

Matemática
Literacai 

estatística

Usar e conhecer a 
linguagem estatística no 

quotidiano.

Boanerges 
Melo,DrªCristina 
Monjardino do 
SREA,Paula 

Sampaio

alunos do 11ºB ESAQ

Foram exibidos 
vários estudos 

estatísticos em que 
os alunos em alguns 

casos foram 
questionados.

2002.2018 20/02/2018

Economia e 
Matemática

Matemática
Literacia 
estaística

Conhecimento e uso da 
estatística no quottidiano

Boanerges 
Melo.SREA,Drª

a cristina 
Monjardino.

12ªD e 12ºE. E.S.A.Q. Literacia estatística
fevereiro de 

2018
20/02/2018

Economia e 
Matemática

Matemática
Visita à 

Sinagoga
Conhecimento das 
diferentes culturas.

Boanerges Melo
alunos dos 

10ºG,12ºD e E.
Sinagoga de 
P.Delgada.

Observação do 
conteúdo das 

diferentes salas e 
das mesmas.

16 de fevereiro 
de 2018.

16/02/2018

Versão de 10/01/2019 Página 9 de 15



Escola Secundária Antero de Quental Plano Anual de Atividades 2018 -2019

Economia e 
Matemática

Matemática
Visita ao 

C.C.Caloura

Conhecimento da arte 
contemporânea e 

sensibilização para a sua 
para a sua preservação.

Boanerges 
Melo,José Cruz

alunos do 10ºG Caloura

Observação 
comentada das 
obras existentes 
naquele centro 

cultural,pelo Pintor 
Borba Vieira.

14 de março 14/03/2018

Economia e 
Matemática

Matemática
Visita ao centro 

municipal de 
culatura

Desenvolver o sentido 
estatético dos alunos.

Boanerges Melo
alunos dos 

10ºG.12ºE e D.
Ponta Delgada

Observação das 
pinturas expostas e 
conhecimento do 

centro que é 
património local.

07.12.2017 07/12/2017

Economia e 
Matemática

Matemática

Visita ao museu 
Carlos 

Machado:núcle
o de Sto André 

e de Santa 
Bárbara

Conhecimento das obras 
do escultor/pintor Canto 
da Maia e das diferentes 
espécies de animais que 
constam das coleções ali 

existentes.

Boanerges Melo
alunos dos 

10ºG,12º De E.
Ponta Delgada

Conhecimento da 
arte/pintura/escultura 

de Canto da Maia; 
coleções de 

espécies animais.

16 e 23 de 
fevereiro de 

2018.
23/02/2018

Economia e 
Matemática

Matemática
Visita de estudo 

`Unileite

Conhecimento da 
atividade 

industrial/comercial e 
conhecimento da vida 

laboral, visando a 
escolha de curso para 

ingresso no ensino 
superior.

Boanerges 
Melo, Paula 

Neves,Fernand
a Vicente.

Turmas D e E, 
do 12ºano.

Covoada

Conhecimento do 
mundo laboral , 

industrial,no âmbito 
das indústrias de 

lacticínios da região.

fevereiro de 
2018

22/02/2018

Economia e 
Matemática

Matemática

Visita de estudo 
ao salão nobre 

da Câmara 
Municipal

Conhecimento do 
património 

local.Competências da 
autarquia.Envolver os 
alunos no orçamento 

participativo.

Boanerges Melo
alunos dos 
12ºD e E

Ponta Delgada

Observar o 
património 

local;descrição 
sumária das 

competências da 
autarquia.

9 .02.2018 09/02/2018

Economia e 
Matemática

Matemática

Vista de estudo 
à baixa 

Citadina,com 
edifícios 
antigos.

Conhecimento do meio 
envolvente. 

Sensibilização para o 
sentido estético na 

arquitetura.

Boanerges Melo
alguns alunos 

do 10ºG
Ponta Delgada

Conhecimento do 
património local.

setembro de 
2017

20/09/2017
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Línguas 
Clássicas e 
Românicas

Português Teatro

Colaboração da 
ESAQ com o 

GAP (Grupo de 
Amigos da 
Pediatria) - 

Festa de Natal 
da Pediatria

• Explorar as 
potencialidades da 

linguagem corporal no 
processo de 

expressão/comunicação;
• colocar as 

aprendizagens realizadas 
em aula de Teatro ao 
serviço de um projeto 

comum; 
• aplicar saberes 

transversais e saberes 
específicos da disciplina 
em diferentes contextos;

• desenvolver a 
criatividade;

• desenvolver a 
capacidade de 

cooperação e o espírito 
comunitário;

• interagir com a 
comunidade.

Helena 
Medeiros

Grupo de 
alunos de uma 
das turmas de 

Teatro, 
respetivo 

docente, pais e 
encarregados 

de educação, a 
docente 

responsável.

Sala Dr. 
Jeremias da 

Costa; auditório 
do H.D.E.S.

Sensibilizados que 
são para o público-
alvo e o contexto da 
Festa de Natal da 

Pediatria, diferentes 
grupos/ turmas 
levam a cabo 

pequeno projeto 
teatral com vista à 

participação na festa. 
As peças, com cerca 
de 10 minutos, serão 
apresentadas a 14 
de novembro de 

2018 e selecionada 
aquela que irá 
interagir com a 
comunidade no 

auditório do 
H.D.E.S.. As 

restantes poderão 
ser apresentadas na 
escola ou fora dela, 

levando-se as 
aprendizagens feitas 

em aula a outros 
contextos.

14 de 
novembro de 

2018; 
dezembro de 

2018

10/12/2018

Línguas 
Clássicas e 
Românicas

Português

projecto de 
actividade de 
escrita ao ar 

livre

Desenvolver capacidades 
de relacionamento social; 

aprofundar e 
experimentar estratégias 

de entretenimento em 
espaços abertos com 

jovens e crianças; 
desenvolver a 

capacidade de escrita

Rogério 
Gaspar; Isabel 

Novais 
Machado

12ºR Rocha da Relva
percurso pedestre da 

Rocha da Relva

13 de 
dezembro de 

2018
13/12/2018
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Línguas 
Clássicas e 
Românicas

Português Teatro
Qualidade da 

voz na 
disciplina

1. Alterar o padrão 
respiratório Costo-

diafragmático;
2. Controlar a respiração;
3. Adquirir e desenvolver 

capacidades nos 
domínios da expressão e 

comunicação vocal e 
corporal.

Teresa Soares/ 
Terapeuta de 
Fala Joana 

Carreiro

Turmas E, F, G, 
H dos 9ºanos

Sala JC e sala 
214S

Em sessões de 45m, 
os alunos aplicavam 

as técnicas 
propostas.

Inicio no dia 8 
de outubro com 

sessões 
quinzenais.

26/11/2018

Línguas 
Germânicas e 

Música

Alemão, Inglês 
e Música

Animadora 
Sociocultural - 

Núcleo de 
Educação 
Especial

Halloween

Promover a inclusão dos 
alunos com 

necessidades educativas 
especiais; proporcionar 
momentos de convívio.

Carla Cordeiro 
e Sandra 
Ferreira

Profij - 
Acompanhante 
de Crianças; 
DOV e Uneca 

de Autistas

Sala 29

Os alunos da Turma 
Profij - 

acompanhante de 
crianças pretendem 
organizar um lanche 
convívio direcionado 
aos alunos DOV e 
Uneca de Autistas.

31 de outubro 
de 2018

31/10/2018

Línguas 
Germânicas e 

Música

Alemão, Inglês 
e Música

Animadora 
Sociocultural - 

Núcleo de 
Educação 
Especial

Natal Solidário

Contribuir para o bem-
estar de jovens , adultos 

e crianças 
desfavorecidas; Envolver 
a Comunidade Educativa 

em Ações de 
Solidariedade; Promover 

o desenvolvimento de 
competências pessoais, 

sociais e de gestão.

Carla Cordeiro 
e Sandra 
Ferreira

Profij - 
Acompanhante 
de Crianças e 

DOV; 
Comunidade 
Educativa.

ESAQ.

Angariação de 
vestuário, calçado e 

brinquedos destinado 
a instituições de 

Solidariedade Social.

12 de 
novembro a 4 
de dezembro 

de 2018

12/12/2018

Nenhum Nenhum
Serviço de 

Psicologia e 
Orientação

II Encontro 
Temático - 

"Lidar com a 
ansiedade"

Informar os alunos 
relativamente à 
problemática da 

ansiedade. Fornecer 
estratégias para poder 
lidar perante eventuais 
crises de ansiedade.

Organização - 
Conceição 
Mendonça. 

Palestrante - 
Dra. Maria José 
Feijó, Psicóloga 

Clínica

Alunos do 
10.ºH, 10.º I e 

12.º F . 
Professores que 

colaboraram : 
Nelson 

Antunes; Inês 
Vasconcelos e 

Alexandra 
Baptista

Biblioteca 
Patrimonial da 

ESAQ

Apresentação 
dinâmica da 

problemática, com 
envolvimento de 

todos os 
participantes 

(incluindo 
professores) nas 

atividades propostas.

11/12/2018 11/12/2018
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Nenhum Nenhum SPO
Afetos e 

Adolescência

Explorara as 
transformações físicas, 

sociais e psicológicas da 
adolescência e a 
evolução afetiva.

Cristina Vilaça
7 turmas do 7º 

ano
sala de aula

Visualização de um 
filme alusivo à 
adolescência, 

seguida de análise e 
discussão de um 

power point.

2º Período 05/11/2019

Nenhum Nenhum SPO

Estratégias de 
coping com a 
ansiedade e 
metodologias 

de estudo para 
os testes

Facilitar estratégias para 
lidar com a ansiedade de 
desempenho em situação 

de avaliação;
Fornecer metodologias 

de estudo que potenciem 
o desempenho 

académico.

Cristina Vilaça
16 turmas de 

10º ano
sala de aula

Exploração de 
métodos de estudo e 

de exercícios 
respiratórios de 

relaxamento para 
lidar com a 

ansiedade em 
momentos de 

avaliação.

1º e 2º 
Períodos

05/04/2019

Nenhum Nenhum SPO

Estratégias de 
relaxamento e 

gestão da 
ansiedade

Explorar e implementar 
estratégias de 

relaxamento e de gestão 
da ansiedade em 

momentos de avaliação

Cristina Vilaça 9ºH sala de aula

Exploração e prática 
de estratégias de 
relaxamento e de 

gestão da ansiedade 
em momentos de 

avaliação

06/12/2018 06/12/2018

Nenhum Nenhum SPO
Preparação 

para os exames 
nacionais

Propiciar metodologias 
de estudo e estratégias 
de preparação para os 

exames nacionais.

Cristina Vilaça
10 turmas de 9º 

ano.
sala de aula

Exploração de 
métodos de estudo e 

estratégias de 
preparação para os 
exames nacionais

3º período 05/06/2019

Nenhum Nenhum SPO
Prevenção da 
gravidez na 

adolescência

Sensibilizar e prevenir a 
gravidez na adolescência

Cristina Vilaça
8 turmas de 8º 

ano
sala de aula

visualização de um 
filme sobre a 
gravidez na 

adolescência e 
posterior análise e 

discussão.

2º período 05/04/2019

Nenhum Nenhum SPO
SELF- 

Prevenção anti 
tabágica

Sensibilizar para os 
malefícios do tabagismo 

e prevenir o seu 
início/consumo.

Cristina Vilaça
7 turmas do 7º 

ano
sala de aula

Análise e discussão 
de um powerpoint 
sobre tabagismo

Ao longo do 1º 
Período

09/11/2018
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Nenhum Nenhum
Cursos 

Profissionais

Atividade de 
Natal para 

idosos

Aplicar técnicas de 
expressão plástica e 

dramática na animação 
de atividades 

pedagógicas; organizar o 
espaço; promover 

atividades de animação 
destinadas a idosos.

Lúcia Nunes e 
Isabel 

Machado.

Turma S do 
Curso 

Profissional de 
Técnico de 
Juventude.

Residência 
Segura - Lar 

António Manuel 
dos Santos 

(Fajã de Cima)

A atividade consiste 
na representação de 
uma peça de Natal, 
cânticos alusivos à 

quadra, convívio com 
os idosos e entrega 

de uma pequena 
lembrança a cada 

idoso.

05/12/2018 05/12/2018

Nenhum Nenhum
Núcleo de 
Educação 
Especial

VIII - Semana 
Educar para a 
Diferença - "O 

Bullying e a 
Diferença"

Sensiblizar os alunos 
para a problemática do 

Bullying em pessoas com 
deficiência.

Equipa de 
Prevenção da 

Violência e 
Promoção da 
cidadania em 
Meio Escolar - 

Conceição 
Mendonça, 

Cristina Farias, 
Graça Massa, 

Graça Pacheco, 
Lúcia Caçador e 
Teresa Raposo,

Turmas: 7.º I, G 
e H; 8.º A, B, D, 
e E; 9.º A, C e 

D

Sala de aula

Apresentação de um 
documentário 
abordando a 

problemática do 
tema e posterior 
diálogo com os 

alunos.

30/11/2018 08/01/2019

Nenhum Nenhum
Serviço de 

Psicologia e 
Orientação

"À Conversa 
com Pais"

Promover maior 
compreenssão e diálogo 
na relação pais -filhos, 
minimizando algumas 

das suas 
dúvidas/anseios.

Centro de 
Terapia Familiar 

e Intervenção 
Sistémica - Dra. 

Elizabete 
Gomes e Dr. 
Miguel Brum
Organização- 

Conceição 
Mendonça

Pais e 
Encarregados 
de Educação 
dos diferentes 

ciclos.

Biblioteca 
Patrimonial da 

ESAQ

Momentos de 
partilha e atividades 
dinâmicas com todos 

os presentes

15/11/2018 15/11/2018
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Nenhum Nenhum

Equipa de 
Prevenção da 

Violência e 
Promoção da 
Cidadania em 
Meio Escolar

Sessões de 
sensibilização 
sobre Bullying

Sensibilizar os alunos 
relativamente à 

problemática do Bullying
Informar os alunos 

àcerca dos 
procedimentos a efetuar 
na escola perante uma 

situação de Bullying

Equipa de 
Prevenção da 

Violência: 
Conceição 
Mendonça, 

Cristina Farias; 
Graça Massa, 

Graça Pacheco 
Lúcia Cardoso e 
Teresa Raposo

Todas as 
turmas do 7º 
ano e Profij 

nível II - 
Operador de 
Distribuição e 
de Informática

Sala de aula

Apresentação 
dinâmica dos 

conteúdos que 
abordam o Bullying, 

com discussão sobre 
o tema.

Referência aos 
procedimentos a 

efetuar perante uma 
situação de Bullying 
em que os alunos 

sejam ou vitimas ou 
agressores ou 
espetadores.

02/10/2018 24/10/2018

Nenhum Nenhum
SPO / Núcleo 
de Educação 

Especial

Ação de 
Sensibilização 
em Autismo

- Consciencializar os 
Assistentes Operacionais 

para a Perturbação do 
Espectro do Autismo 

(PEA)
- Promover a 

compreensão das 
limitações dos jovens 

com PEA
- Transmitir estratégias 

de atuação com a 
população com PEA na 

escola
- Dar a conhecer os 
alunos e o trabalho 
desenvolvido pela 

UNECA de Autistas da 
escola

Catarina Isabel 
Oliveira Borges 

Machado - 
Técnica 

Superior de 
Reabilitação 
Psicomotora

Assistentes 
Operacionais

Biblioteca da 
ESAQ

A ação terá um 
carater expositivo, 

promovendo a 
participação e o 

contributo de todos 
os participantes. 

Será realizada numa 
sessão com 1 hora 

de duração, em dois 
dias, com dois 

grupos de 
Assistentes 

Operacionais.
Serão desenvolvidos 

os pontos:
- O que é a PEA

- Tríade de 
Incapacidades

- Causas
- Comorbilidades
- Caraterísticas 

típicas
- Dicas e Sugestões
- Uneca de Autismo 

da ESAQ

5 e 12 de 
Dezembro de 

2018
12/12/2018
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