Escola Secundária Viriato

Plano Anual de Atividades 2021/2022

Introdução
Plano Anual de Atividades da Escola Secundária Viriato
O Plano Anual de Atividades da Escola Secundária Viriato é um documento de planificação que define “em função
do projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e que procede à
identificação dos recursos necessários à sua execução”1 e que se constitui como um instrumento de gestão e de
exercício pleno da autonomia da escola. Interliga-se com outros instrumentos estruturantes da escola: o Projeto
Educativo2, com o qual se articula no respeito pelos seus princípios orientadores; o Regulamento Interno, no que
respeita à organização e funcionamento de todos os órgãos, estruturas e serviços, bem como aos direitos e
deveres dos membros da comunidade educativa; o Orçamento, no que concerne à afetação dos recursos
financeiros disponíveis; o Plano de Melhorias e o Relatório Final de Atividades, orientador no que respeita ao grau
de realização das atividades, aos objetivos atingidos e às propostas de melhoramento que deverão ser
contempladas no próximo Plano Anual de Atividades. As atividades, apresentadas pelos Grupos de Recrutamento,
Cursos Profissionais, Equipas de trabalho, Clubes, Projetos e Serviços, têm como primordial preocupação a
melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens dos alunos na Escola Secundária Viriato, procurando, de
acordo com os mais recentes normativos, contribuir para o desenvolvimento das diversas áreas de competência
do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, bem como competências que permitam aos alunos
questionar os “saberes estabelecidos, integrar conhecimentos emergentes, comunicar eficientemente e resolver
problemas complexos”3.
O Plano Anual de Atividades da Escola Secundária Viriato foi elaborado no programa INOVAR PAA, procurando
aproveitar ao máximo as suas potencialidades, e as atividades apresentadas estão organizadas de acordo com a
sua data de realização. Na parte final deste plano encontram-se numerosos detalhes acerca da:
- percentagem das categorias/modalidades das atividades propostas;
- objetivos do Projeto Educativo que se visam alcançar;
- estruturas/áreas em que as atividades são propostas;
- ano de escolaridade;
- calendarização das atividades;
- público-alvo;
- distribuição ao longo do tempo/estrutura/área/ano de escolaridade/público-alvo.
No Plano Anual de Atividades apresentado foram, ainda, considerados os compromissos definidos na Carta de
Missão do Diretor da Escola, bem como as grandes linhas de orientação da ação e o plano estratégico definidos
no seu Projeto de Intervenção, apresentado aquando da sua candidatura e direcionado para a melhoria das áreas
mais deficitárias da Escola.
Tendo em conta que o Plano Anual de Atividades é um documento dinâmico, a avaliação regular e sistemática bem
como novas sugestões e expetativas da comunidade educativa poderão conduzir a alterações, reformulações e
inclusão de novas atividades, ainda para mais quando vivemos, ainda, um tempo de muita incerteza com a
pandemia da COVID-19.
No entanto, importa realçar, que se trata de um documento que contém atividades muito diversificadas, que vão ao
encontro da consecução das grandes metas do Projeto Educativo da Escola e que procura promover a
recuperação das aprendizagens dos alunos e a sua formação integral.
1 Diário da República n.º 79/2008, Série I, art. 9.º - A
2 As áreas de intervenção do Projeto Educativo encontram-se referidas na grelha de registo das atividades (em
anexo), através das seguintes abreviaturas:
Formação Integral do Aluno (FPS – Formação Pessoal e Social; RE – Resultados Escolares; EI – Educação
Inclusiva);
AC/SPE – Articulação Curricular/Supervisão do Processo Educativo;
LGO – Liderança e Gestão Organizacional;
EC/P – Envolvimento da Comunidade na Vida da Escola/Parcerias.
3 Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, Diário da República, 1.ª série, N.º 129 — 6 de julho de 2018
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1.º Período
Mês Data
set

12

set

24

set

27

set;
out

set

out

13

out

15

out

18

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

"Dia de la Hispanidad, el
12 de octubre"

Comemoração da data através de visualização de um vídeo referente à
Descoberta do Novo Continente por Cristóvão Colombo assim como do
vídeo da música "La Gozadera" referente aos países de fala espanhola.
Realização de ficha de trabalho a explorar os referidos materiais de
suporte.
Dia Europeu do Desporto Torneios das várias modalidades do Desporto escolar. Promoção do
Escolar
desporto e da atividade física em toda a Europa.

Pordata - Base de Dados
Portugal Contemporâneo

A PORDATA é um serviço público de informação estatística criado pela
Fundação Francisco Manuel dos Santos, que recolhe dados de dezenas
de fontes oficiais e os processa de modo a apresentar milhares de
estatísticas e indicadores diversificados, não só de Portugal, mas
também da Europa. As bases de dados permitem um grande grau de
interatividade. O utilizador pode selecionar a informação a incluir em
tabelas e mapas para exportar em vários formatos. Especialmente
interessantes são os gráficos e os mapas animados, formas inovadoras
de visualização da informação.
Promover o trabalho
Participação nas reuniões de docentes de Cidadania e Desenvolvimento;
colaborativo
Participação em reuniões dos conselhos Diretores de Turma.
Realização do vídeo de apresentação do projeto Octógono para o
Festival Science on Stage; participação no projeto através da curadoria
de conteúdos.
Participação na atividade "Cuid'Arte" através da elaboração do cartaz de
divulgação da exposição.
Sorrir com os olhos e
Atividade de receção aos alunos/as, com envolvimento dos/as
abraçar com o coração
Diretores/as Turma, para promoção do bem-estar, estimulando o pensar
e o sentir. A atividade teve como objetivo a reflexão individual sobre si
próprio/a (qualidades, saber fazer, rede de suporte e pensamento
positivo) e a promoção do sentimento de pertença à turma/Escola.
Cuid`Arte
A sessão visa promover estilos de vida saudáveis, desenvolvendo
competências pessoais e sociais, abordando a prevenção segundo um
modelo inespecífico apoiado no desenvolvimento de fatores de proteção
através do recurso ao jogo e ao material lúdico e da reflexão a partir
deles gerada, centrada em temas como o corpo, a gestão de emoções, a
pressão de pares, a tomada de decisão, etc.,
Comemoração do Dia
Distribuição de fruta pelos diversos setores da escola para fomentar o
Mundial da Alimentação
consumo de alimentos saudáveis;
com workshop
Workshop sobre a alimentação saudável e desperdício zero com vista à
“Alimentação Racional e sustentabilidade do planeta e economia circular com o objetivo de
Sustentável rumo ao
incrementar o consumo de produtos da época, cujo desperdício seja
Desperdício Zero”
mínimo. Visa ainda sensibilizar para o desenvolvimento sustentável.
Oficina "São os livros e os Os alunos vão participar nessa oficina, organizada pelo Teatro Viriato e
videojogos incompatíveis" por António Saraiva (DR BAKALI)
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Dinamizador

Público-alvo

Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)

Ivone Pinto Ribeiro

Alunos (8.º D; 11.º D; 11.º B;
11.º E; 10.º C; 10.º D; 10.º E;
9.º; )

0

FPS

Leonor Verónica Pereira Serrano
Quintal; Claudio José Fernandes
Laranjeira; Cristina Maria Jacinto
Jorge; Rui Manuel Correia Santos
Costa; Carlos Alberto Santos
Sousa; Ana Catarina Pais
Alexandre
Nuno Filipe Ambrósio Isidro

Alunos (12.º P1; 11.º P1; 10.º
P1; )

0

FPS; EI

Alunos (12.º P3; )

0

FPS; RE

Paixão Santos Pinto; Ester Jesus
Docentes
Gomes Félix; Emília Hipólito
Gama; Cláudia Cristina Lopes de
Sousa; Celso Luís Henriques Mota
Faria; Arminda Rosa Ferreira Silva
Sá; Aníbal Costa Rodrigues

0

FPS; AC

SPO; DT 3º ciclo; DT Ensino
Secundário; DT Cursos
Profissionais

0

FPS; RE; EI

Paulo José de Jesus da Costa; Ana Alunos (11.º D; )
Maria Bernardes Pereira

0

FPS; RE; EI; EC/P

Ana Maria Bernardes Pereira

Docentes; Pessoal não
docente; Alunos (8.º C; )

50

FPS; RE; EI; EC/P

Paulo José de Jesus da Costa

Alunos (11.º D; 11.º P9; )

0

FPS; EC/P

Alunos (Todas as turmas; )
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1.º Período
Mês Data
out

out

out

23; 25 Memória e Esperança

25

26

out

27

out;
nov;
dez
out

Comemoração do Dia da
Viriato

25; 26; Exposição sobre
27; 28; Alterações Climáticas
29

out

out;
nov

Atividade

MacBad

Workshop "Momento
Praga"
29-10; Leituras de Halloween
02-11;
03-11;
04-11;
05-11
Comemoração da Época
Natalícia
Técnicas de Transferência
com Recurso a
Elevadores de
Transferência. INVACARE

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Dinamizador

Público-alvo

Jornada de Memória e Esperança, que visa fazer uma homenagem aos
que nesta pandemia morreram, sofreram e lutaram. São três dias de
tributo aos que, apesar da pandemia ou por causa dela, plantam,
investigam, colhem, produzem, criam, servem, contemplam, encantam,
informam, cuidam, ensinam, partilham. Na nossa escola elaborou-se um
vídeo que foi visualizado em todas as turmas, partilharam-se emoções
sentidas durante a pandemia, fez-se uma exposição de trabalhos dos
alunos (polivalente), e plantaram-se 3 árvores no recinto da escola.
Comemoração do Dia da Viriato, homenageando os colaboradores que
trabalham na escola há 25 anos e os professores que se aposentaram,
bem como o reconhecimento a todos os alunos que se destacaram pelos
resultados académicos e a sua participação em outras atividades
extracurriculares, bem como o reconhecimento às turmas fair play do 3º
ciclo e do secundário.
Esta exposição enquadra-se no projeto “O Futuro é Amanhã” é um
projeto educativo sobre alterações climáticas que tem como principal
objetivo sensibilizar a comunidade educativa para esta problemática e
contribuir para a promoção da literacia ambiental e de comportamentos
ambientalmente sustentáveis, dando continuidade ao trabalho que tem
vindo a ser desenvolvido, nomeadamente através do Plano
Intermunicipal de adaptação às Alterações Climáticas.
Os alunos do 9º ano, Turma D, vão assistir, no Teatro viriato, à peça
"MACBAD", do grupo Praga.
Os alunos do 9º ano, turma D, vão participar no workshop promovido
pelo Teatro Viriato e pelo Grupo Praga, no âmbito da peça "MACBAD"
Exposição de livros de literatura juvenil de mistério e aventura.

Margarida Maria Monteiro Morgado Docentes; Pessoal não
docente; Alunos (Todas as
turmas; )

Conceção, Projeto e Produção de Ornamentação de Natal da Escola

0

FPS; EI; EC/P

Tânia de Jesus Aparas; Margarida
Maria Monteiro Morgado; Ana
Maria Ferreira Gueidão Costa;
João Paulo Faustino Griné; Zaida
Varzielas Pego Roque; Amândio
Carvalho Marques
Margarida Maria Monteiro Morgado

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos (Todas as turmas; )

100

Docentes; Alunos (Todas as
turmas do 8.º; Todas as
turmas do 9.º; Todas as
turmas do 7.º; 10.º P6; )

0

FPS; RE; AC

Paulo José de Jesus da Costa

Alunos (9.º D; )

0

EC/P

Paulo José de Jesus da Costa

Alunos (9.º D; )

0

FPS; EC/P

Eq Biblioteca

Docentes; Alunos (11.º A; )

0

FPS

Edgar Pais Arcanjo; Paulo Jorge
Paiva Coimbra

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos (11.º P10; 10.º P10; )
Alunos (12.º P6; 11.º P6; )

•Identificar os diferentes tipos de transferência e princípios associados.
CP - TAS
•Aplicar técnicas de transferência com recurso ao elevador de
transferência ISA (Invacare Stand Assist)e elevadores elétricos para
transferências verticais Birdie Evo.
•Demonstrar a aplicação adequada de técnicas de transferência com
recurso ao elevador de transferência ISA (Invacare Stand Assist) e
elevadores elétricos para transferências verticais Birdie Evo.
•Explicar a importância de se atualizar e adaptar a novos equipamentos e
tecnologias no âmbito das atividades do Técnico Auxiliar de Saúde.
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Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)

550

0

FPS; RE; EI; LGO

FPS; RE; AC; EC/P

FPS
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1.º Período
Mês Data

Atividade

out

Implica-te!

out

Dia da Viriato - 25 de
outubro: Aniversário da
Escola

out

Alimentação Saudável e
Criativa

out

Eu sou... Tu és... Nós
somos...

out

Eu, tu e os outros!

out

Eu... e os outros!

out

"Exercício Mental"

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
Atividade de promoção de competências pessoais e socioemocionais.
A atividade teve como objetivos a promoção do bem-estar, do auto e
heteroconhecimento, de sentimentos de pertença à turma/Escola e a
promoção da resiliência.
Apresentação e divulgação do Projeto de Investigação "Mudar o curso da
ansiedade social em adolescentes: quais as intervenções que funcionam,
porquê e para quem" do Centro de Investigação de Neurospsicologia e
Intervenção Cognitivo-Comportamental da Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.
Apresentação da equipa e das valências dos Serviços de Psicologia e
Orientação.
Esta atividade, acontece todos os anos no dia 25 de outubro, dia em que
toda a Comunidade Escolar se reúne para homenagear as pessoas que
estão ou passaram pela nossa Escola, deixando o seu contributo para a
melhoria da mesma. Este ano mais uma vez com limitações, devido à
pandemia. O trabalho desenvolvido tem a ver com todo o
embelezamento do espaço, preferencialmente onde decorre a cerimónia,
e de um modo geral com apontamentos em pontos estratégicos da
Escola: entrada; sala dos Professores e Direção.
Atividade realizada no Centro de Apoio à Aprendizagem, no âmbito da
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação, orientando os alunos
para a interpretação da roda dos alimentos e reflexão sobre as principais
regras a cumprir para garantir uma alimentação saudável. Foram
confecionadas sanduiches saudáveis e pratos decorados com frutas,
apelando à criatividade dos alunos e motivando para a adoção de
comportamentares saudáveis.
Atividade de promoção de competências pessoais e socioemocionais.
A atividade teve como objetivos a promoção do bem-estar, do auto e
heteroconhecimento, de sentimentos de pertença à turma/Escola e a
promoção da resiliência.
Apresentar a equipa e as valências dos Serviços de Psicologia e
Orientação.
Atividade de promoção de competências pessoais e socioemocionais.
A atividade teve como objetivos a promoção do bem-estar, do auto e
heteroconhecimento, de sentimentos de pertença à turma/Escola e a
promoção da resiliência.
Apresentação da equipa e esclarecimentos sobre as valências dos
Serviços de Psicologia e Orientação.
Atividade de promoção de competências pessoais e socioemocionais.
A atividade teve como objetivos a promoção do bem-estar, do auto e
heteroconhecimento, de sentimentos de pertença à turma/Escola e a
promoção da resiliência.
Apresentar a equipa e as valências dos Serviços de Psicologia e
Orientação.
A atividade tem como objetivo sensibilizar os alunos para a importância
da exercitação da memória e do raciocínio lógico através de pequenos
desafios com o material de Xadrez. Tem a duração 40 minutos,
aproximadamente, e como alvo principal os alunos dos 7º anos.
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Dinamizador

Público-alvo

Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)

SPO

Alunos (Todas as turmas do
11.º; )

0

FPS; RE; EI; EC/P

Virgínia Maria Pereira Santos
Fonseca; Margarida Maria
Monteiro Morgado; Maria Fátima
Pires Tenreiro

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos (Todas as turmas; )

0

FPS; EC/P

Maria Eunice Marques Almeida
Alunos ()
Quintão; Cláudia Cristina Lopes de
Sousa

20

FPS; EI; AC

SPO

Alunos (Todas as turmas do
7.º; )

0

FPS; RE; EI

SPO

Alunos (Todas as turmas do
8.º; )

0

FPS; RE; EI

SPO

Alunos (Todas as turmas do
9.º; Todas as turmas do 1.º
CEF 3; )

0

FPS; RE; EI

Nuno Miguel Valente de Almeida
Azevedo

Alunos (Todas as turmas do
7.º; )

0

FPS; RE
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1.º Período
Mês Data
out;
nov

Contos tradicionais, novo
sentir

out;
jan
out;
nov

out

out

out

nov

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

02

Contos tradicionais, novo sentir
Oficinas de escrita com o objetivo de se criarem narrativas a partir da
leitura de contos. Após a leitura de alguns contos, os alunos refletem
sobre a(s) moralidade(s) que transmitiam, contextualizando-a(s) na
atualidade.
Os alunos do 3º ciclo, em grupo, criam novas histórias a partir de frases
retiradas de diversos contos, que não lhes tinham sido apresentados.
Aos alunos do ensino secundário, são distribuídos contos a que se retira
a parte final e, em grupo, recriaram novos finais para esses contos.
Seguiu-se uma formação sobre as plataformas storyjumper (3º ciclo) e
Bookcreator, (ensino secundário) onde os alunos irão publicar os seus ebooks.Irá realizar-se uma sessão de contos onde os alunos apresentarão
os seus textos e onde lhes serão dados a conhecer os textos originais.
Contos de fadas
Oficina de leitura tendo base contos de fadas e contos tradicionais,
realizada em articulação com as docentes da equipa CAAP.
MIBE (Mês Internacional Descobrir a Biblioteca- visita guiada ao espaço e descobrir as regras de
das Bibliotecas Escolares) funcionamento da biblioteca; recursos e serviços disponíveis,
presencialmente e em ambiente virtual.
Decoração da biblioteca com figuras de contos tradicionais e elaboração
de um painel ilustrativo de um conto infantil a colocar na entrada da
Biblioteca.
Dia Mundial da Saúde
A atividade promoveu a reflexão/discussão conjunta entre alunos/as e
Mental
Diretores/as de Turma sobre a Saúde Mental, a partir da definição da
Organização Mundial de Saúde e da visualização de um vídeo alusivo à
temática com estratégias de promoção da Saúde Mental, criado pela
Equipa do Observatório do Bem-estar dos alunos do Concelho de Viseu.
A atividade promoveu, ainda, a identificação de estratégias e locais para
promoção do bem-estar e da saúde mental e a à criação de um
slogan/reflexão/pensamento por turma.
Lembra-te!
Atividade de promoção de competências pessoais e socioemocionais.
A atividade teve como objetivos a promoção do bem-estar, do auto e
heteroconhecimento, de sentimentos de pertença à turma/Escola e a
promoção da resiliência.
Apresentação e divulgação do Projeto de Investigação "Mudar o curso da
ansiedade social em adolescentes: quais as intervenções que funcionam,
porquê e para quem" do Centro de Investigação de Neurospsicologia e
Intervenção Cognitivo-Comportamental da Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.
Apresentação da equipa e das valências dos Serviços de Psicologia e
Orientação.
22ª Festa do Cinema
A atividade consiste numa ida ao cinema, no âmbito da Festa do Cinema
Francês
Francês e tem como objetivos divulgar valores como a solidariedade, os
direitos individuais, os afetos e a diversidade cultural, celebrando a
cultura cinéfila francófona, convidando a uma viagem ao centro da
Sétima Arte. Tem como alvo principal os alunos das turmas com a opção
de Língua Estrangeira II – Francês dos 7º, 8º e 9º anos.
"Día de los Muertos"
Comemoração da data através de uma exposição de máscaras
"calacas", esqueletos e frases realizadas pelos alunos, alusivas ao dia do
mortos.
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Dinamizador

Público-alvo

Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)

Eq Biblioteca

Alunos (Todas as turmas do
8.º; 9.º A; 9.º B; 11.º D; 11.º
E; 11.º C; 11.º P6; 11.º P9;
11.º P1; 11.º P3; 11.º P10;
12.º A; 12.º E; 12.º P6; 12.º
P9; 12.º P1; 12.º P3; 12.º
P10; Todas as turmas do 7.º;
10.º D; 10.º P9; 10.º P6; 10.º
P3; 10.º P1; 10.º P10; )

0

FPS; AC

Paixão Santos Pinto

Alunos ()

0

FPS

Paixão Santos Pinto

Alunos (Todas as turmas do
7.º; )

0

FPS

SPO; DT 3º ciclo; DT Ensino
Secundário; DT Cursos
Profissionais

Alunos (Todas as turmas; )

0

FPS; RE; EI; EC/P

SPO

Alunos (Todas as turmas do
10.º; )

0

FPS; RE; EI; EC/P

Maria Lurdes Fernandes Marques
Silva; Maria Dores Vasconcelos
Lima Fernandes; Maria Cristina
Moreira Almeida Guerra

Alunos (8.º A; 8.º C; 8.º B; 9.º
A; 9.º B; 9.º C; 7.º A; 7.º B; )

0

FPS; EI

Ivone Pinto Ribeiro

Outro; Alunos (11.º D; 11.º B;
11.º E; 7.º C; 10.º B; 10.º C;
10.º D; 10.º E; )

0

FPS
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1.º Período
Mês Data

Atividade

nov

03

Visita à Exposição
"FÓSSEIS - Fragmentos
pós Arqueológicos" de
João Dias, seguida de um
Workshop com o
escultor, no Museu Quinta
da Cruz.
Ação de sensibilização A
Terra Treme

nov

05

nov

08

nov

08

nov

09

nov

15

nov

15

nov

19

Dia Internacional do
Xadrez

nov

22

AD(t)IVIDADES

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
Os alunos vão visitar a Exposição "FÓSSEIS - Fragmentos pós
Arqueológicos" de João Dias, seguida de um Workshop com o escultor,
no Museu Quinta da Cruz.«, onde será caraterizado o processo criativo
do artista, sendo os alunos convidados a, utilizando esse processo, criar
uma peça em barro.

Participação numa campanha nacional de sensibilização sobre o risco
sísmico (A Terra Treme), com preenchimento de um questionário pelos
colaboradores da escola, participação num simulacro e partilha de
informação sobre os comportamentos a ter em caso de sismo.
"Amor de perdição"
Os alunos vão assistir, em sala de aula, na aula de Português à
representação da obra "Amor de perdição", pelo Teatro LU.CA
Dança e expressão
Educação para a Saúde através da Dança e Expressão Corporal: "E TU
corporal: "E Tu, Estás
ESTÁS UP?" surge com o propósito de gerar um espaço de
UP?"
experimentação artística, com enfoque na dança e segundo uma linha
estética e metodologias de criação de contact improvisation, numa
colaboração de partilha e influência recíproca entre os monitores e os
jovens participantes, através de uma abordagem inclusiva, de justiça e
coesão social.
“Estrada Segura” PSP
O Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada que se celebra
anualmente no terceiro domingo de novembro. Estas ações de
sensibilização visão os jovens do 3º ciclo e ensino secundário. As ações
têm como objetivo contribuir para a diminuição da sinistralidade e do
número de vítimas que anualmente ocorrem nas estradas portuguesas.
Comemoração do Dia
A interprete de LGP da SURDISSOL e osalunos irão à sala de aulas
Mundial da Língua gestual declamar oralmente e em LGO o poema "As palavras" de Eugénio de
Portuguesa "As palavras, Andrade", sendo ainda feita uma breve resenha histórica da luta da
de Eugénio de
comunidade muda para a sua plena integração na sociedade.
Andrade",com a
colaboração da
SURDISSOL.
Ida ao Cinema assistir ao “Dimensão S” é uma comédia musical infanto-juvenil que aborda a
filme Dimensão S
importância dos bons hábitos alimentares e dos comportamentos sociais
de forma divertida e pedagógica, acreditando que o sucesso das nossas
crianças e jovens só será pleno se o sucesso académico estiver
associado ao seu desenvolvimento saudável.

Dinamizador
Paulo José de Jesus da Costa

0

FPS; EC/P

Margarida Maria Monteiro Morgado Docentes; Pessoal não
docente; Alunos (Todas as
turmas; )

0

FPS; LGO

Paulo José de Jesus da Costa

Alunos (11.º D; )

0

FPS; RE

Cláudia Cristina Lopes de Sousa;
Ana Maria Bernardes Pereira; Ana
Rute Cerveira Esteves

Alunos (10.º P6; )

0

FPS; RE; EI; EC/P

Nuno Filipe Ambrósio Isidro

Alunos (12.º P3; )

0

FPS; EI

Eq Biblioteca; Eq Projeto Cultural
Escola

Alunos (Todas as turmas do
8.º; Todas as turmas do 9.º;
11.º D; 11.º P9; 10.º A; 10.º
B; 10.º C; 10.º D; )

0

FPS; EI; EC/P

Maria Lurdes Fernandes Marques
Silva; Dália Cristina da Costa
Gonçalves Pereira Aparicio; Ana
Maria Bernardes Pereira; Filomena
Maria Rodrigues Monteiro Costa
Pinto; Virgínia Maria Pereira
Santos Fonseca
Nuno Miguel Valente de Almeida
Azevedo

Alunos (Todas as turmas do
7.º; )

0

FPS; RE; EI; EC/P

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos (Todas as turmas; )
Alunos (10.º C; )

350

A atividade consiste numa exposição temática/cultural de tabuleiros de
Xadrez, caracterizadores de vários pontos do mundo. Terá uma
componente prática de exercitação denominada por "Simultânea" onde
um professor joga com vários alunos ao mesmo tempo.
Ação de formação sobre a temática da aditividade e respetiva
Eq PES; SPO; Cristina Maria
responsabilidade civil.
Mendonça Vale Dias
Atividade dinamizada pela equipa da Escola Segura em colaboração com
a Diretora de Turma, PES e SPO.
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Público-alvo
Alunos (12.º C; 12.º F; )

Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)

0

FPS; EI; EC/P

FPS; RE; EI; EC/P
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1.º Período
Mês Data

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

nov

22

Workshop PES - Centros
de Saúde Dão Lafões

nov

23

Bullying é para fracos

nov

23

Hastear da Bandeira
EcoEscola 2020/2021

nov

23

«Navegas em
Segurança?»

nov

23

Autismo em contexto
escolar: compreender
para incluir.

nov

24

Semanas da cultura
científica

nov

25

nov

25

Museu LOAD ZX
Spectrum e Museu da
Ciência da Universidade
de Coimbra- Paço das
Escolas.
As perturbações do
Promoção de competências socioemocionais e relacionais.
Espetro do Autismo: como Atividade desenvolvida por psicólogas da Associação Portuguesa para as
posso ajudar?
Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA) em colaboração
com os SPO.

Dinamizador

Público-alvo

Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)

Adotar comportamentos sexuais informados e responsáveis
relativamente à contraceção
conducentes à prevenção das IST
- Entender a lei como fazendo parte das dimensões da sexualidade
Ação de sensibilização sobre bullying para alunos de três turmas do 3º
ciclo e do secundário, dinamizada pela Polícia de Segurança Pública Escola Segura.
Realização de cerimónia simbólica do hastear da bandeira verde,
galardão atribuído pela ABAE, no âmbito do programa Eco-Escolas,
relativamente ao ano letivo 2020/2021.
Os objetivos prendem-se com a valorização de pequenas conquistas
alcançadas na área do ambiente, ecologia e sustentabilidade, no
universo da ES Viriato, e (sobretudo) com o incentivo à implementação
mais expressiva e generalizada do programa Eco Escola na ES Viriato.

Nuno Filipe Ambrósio Isidro

Alunos (12.º P3; )

0

FPS; EC/P

CAA

0

FPS; EI; EC/P

0

FPS; EC/P

O Instituto Português do Desporto e Juventude, através do Centro
Internet Segura, lançou no mês em que se celebrou o Dia da Internet
Mais Segura (9 de fevereiro, de 2021) mais uma edição da iniciativa
nacional «Navegas em Segurança?». O objetivo é de proporcionar às
Escolas, Associações Juvenis e Desportivas, Associações de Pais,
Autarquias, Instituições e outras entidades a possibilidade de participar e
solicitar a realização de sessões de sensibilização – workshops – e
ações informativas para promover uma cultura de presença e navegação
inteligente/crítica no mundo digital.
Promoção de competências de autorregulação e de estratégias para gerir
comportamentos.
Esclarecimento de dúvidas e partilha de experiências inspiradas na
relação/intervenção com estes/as jovens, dentro e fora da sala de aula.
Atividade desenvolvida por psicólogas da Associação Portuguesa para as
Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA) - Viseu em
colaboração com os SPO.
Semanas da cultura científica
1- Cultura científica 2021 - oficina sobre a Matemática na fotografia e na
arte.
2- Lançamento do concurso de Palavras Cruzadas.
Os alunos obterem conhecimento e contacto com os primeiros
computadores pessoais de produção em massa e terem um encontro
com a história de Portugal e da Universidade de Coimbra, com uma visita
ao Paço das Escolas, Paço Real, Capela S. Miguel e Biblioteca Joanina.

Eq Cidadania Des; DT 3º ciclo

Docentes; Pessoal não
docente; Alunos (8.º C; 11.º
P6; 11.º P9; )
Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos (Todas as turmas do
8.º; Todas as turmas do 11.º;
Todas as turmas do 12.º;
Todas as turmas do 7.º;
Todas as turmas do 10.º;
Todas as turmas do 1.º CEF
3; )
Alunos (8.º C; 8.º D; 8.º B; )

0

FPS; AC; EC/P

EMAEI; SPO

Docentes; Pessoal não
docente; Outro

0

FPS; RE; EI; EC/P

Eq Biblioteca

Alunos (Todas as turmas; )

0

FPS

Vitor João Peixoto Cardoso
Oliveira; Nuno Filipe Ambrósio
Isidro

Alunos (11.º P3; 12.º P3; )

392

FPS

SPO

Alunos (7.º C; )
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Susana Manuela da Costa Lopes;
Paixão Santos Pinto; Margarida
Maria Monteiro Morgado; Cláudia
Cristina Lopes de Sousa

0

FPS; RE; EI; EC/P
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1.º Período
Mês Data
nov;
dez

Atividade
Cáritas na Escola

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
No âmbito da disciplina de EMRC, em colaboração com a Cáritas, a
iniciativa “Cáritas na Escola” consiste numa:
- Visita à escola de uma equipa da Cáritas para partilhar, debater e/ou
realizar dinâmicas com os alunos, no dia 29 de novembro (às turmas do
10º B,C, e D, às 13 e 40; e à turma do 9º A, às 14 e 35, durante a aula de
EMRC). Serão partilhados exemplos e testemunhos de projetos
promovidos pela Cáritas (a nível nacional ou internacional) que
promovem a paz através da construção de uma “Família Humana, uma
Casa Comum”.

Dinamizador

Público-alvo

Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)

Andreia do Rosário Martins Correia Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos (9.º A; 10.º B; 10.º C;
10.º D; 7.º; 8.º; 11.º; )

0

FPS

Alexandra Jesus Gomes Vieira
Rocha

Alunos (10.º P6; )

0

FPS; RE; EI

Clube Ciências

Docentes; Pessoal não
docente; Alunos (Todas as
turmas; )

0

FPS

Cláudia Cristina Lopes de Sousa

Alunos (12.º P6; )

0

FPS; EI; AC

- Participação na campanha “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela
Paz” através da venda de velas à comunidade escolar, um contributo
para projetos locais promovidos pela Cáritas Diocesana (65%) e projetos
internacionais de apoio às populações mais vulneráveis (35%).

nov

Saída de campo ao
carvalhal

nov

Ovo no alvo

nov

Green Skills - Protect
what you know

Com esta atividade pretende-se alcançar os seguintes objetivos:
1) Promover a Paz como elemento central do Desenvolvimento Humano;
2) Dar a conhecer o trabalho das organizações da sociedade civil,
nomeadamente da rede nacional Cáritas e os seus projetos;
3) Promover a cultura do cuidado e do serviço como promotores da
dignidade e do desenvolvimento humanos.
4) Centrar o Natal como uma época de vivência do encontro, da partilha,
da fraternidade e da paz.
Aula no exterior (ecossistema de carvalhal) para consolidação de
conhecimentos e desenvolvimento de competências de trabalho prático
em grupo.
É colocado um ovo cru dentro de um involucro, construído por cada
participante, não podendo o conjunto ultrapassar os 500 g. O invólucro é
lançado desde o segundo piso do pavilhão D, por forma a acertar num
alvo colocado no solo. Ganha o concurso aquele que não partir o ovo e
que tiver a melhor pontuação no alvo.
Pretende-se promover, através do convívio entre os participantes no
concurso, a formação pessoal e social dos mesmos. Pretende-se
também que os participantes, particularmente os alunos, usem o
raciocínio na resolução de um problema concreto, que materiais usar e
como os usar para que o ovo não parta, através do saber científico e do
pensamento crítico.
Participação no concurso CedefopPhotoAward 2021 ‘Vocational
education and training: your green or digital skills story' com o projeto
Protect what you know.
O projeto envolveu alunos do Curso Profissional de Técnico Auxiliar de
Saúde, pretendendo-se usar os sentidos, articulando aprendizagens
sobre sistema nervoso e pele, para conhecer espécies vegetais do
recinto escolar, desenvolvendo dinâmicas promotoras de saúde –
estimulação sensorial, poesia e movimento.
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1.º Período
Mês Data
nov;
dez

nov

nov

nov

nov

nov

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

O Natal na Viriato

A Decoração Natalícia, na nossa Escola, está a cargo do Grupo600, há
alguns anos a esta parte. Esta atividade tem como finalidade maior, fazer
com que toda a Comunidade Letiva comungue do Espirito Natalício e os
alunos serem chamados a participar de um modo ativo na consecução
dessa mesma decoração. Nesta fase é o que está a acontecer, os alunos
do Básico, os alunos de Artes Visuais e Clube de Artes estão a trabalhar
para esse fim. Outra finalidade a atingir, é utilizar o mais possível
materiais recicláveis (interior de pacotes de leite e sumo, entre outros)
bem como aproveitamento e reutilização de decorações anteriores, já
existentes na nossa escola.
Envolve-te!
Atividade de promoção de competências pessoais e socioemocionais.
A atividade teve como objetivos a promoção do bem-estar, do auto e
heteroconhecimento, de sentimentos de pertença à turma/Escola e a
promoção da resiliência.
Apresentação da equipa e das valências dos Serviços de Psicologia e
Orientação.
"Comensal de
Proporcionar aos alunos um contacto efetivo com textos literários levados
Leitura" (peça de teatro - à cena, assistindo a um espetáculo teatral no nosso Teatro Municipal.
Teatro Viriato)
Esta atividade tem igualmente o propósito de levar os alunos a conhecer
os espaços culturais da sua cidade, entendidos como espaços do nosso
património que devemos cultivar e preservar.
Transferência e
•Identificar os diferentes tipos de transporte de doentes e princípios
Transporte de Doentes - associados.
Bombeiros Voluntários de •Aplicar técnicas de transferência e transporte de doentes com recurso à
Viseu
cadeira de rodas e maca.
•Demonstrar a aplicação adequada de técnicas de transferência com
recurso à maca de ambulância, coquille e plano duro.
•Aplicar técnicas de transferência e transporte utilizando diferentes
ajudas técnicas, tendo em conta as orientações do profissional de saúde
a capacidade do indivíduo e os princípios de ergonomia e riscos
associados.
A arte de me colocar no
Atividade de exploração de competências pessoais e socioemocionais,
lugar do outro
nomeadamente a promoção da consciência social e da empatia. A
dinâmica teve como principais objetivos a promoção do bem-estar, do
auto e heteroconhecimento e da inclusão.
Qualidade em Saúde.
•Explicar os princípios que orientam a implementação de uma cultura da
qualidade na saúde.
•Refletir sobre práticas de qualidade já implementadas ou em processo
de implementação no setor da saúde.
•Reconhecer a existência de diferentes sistemas de acreditação/
certificação na saúd
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Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)

Dinamizador

Público-alvo

Ana Maria Fonseca Silva Almeida;
Maria Fátima Pires Tenreiro;
Virgínia Maria Pereira Santos
Fonseca

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos (Todas as turmas do
8.º; Todas as turmas do 9.º;
Todas as turmas do 11.º;
Todas as turmas do 12.º;
Todas as turmas do 7.º;
Todas as turmas do 1.º CEF
3; )
Alunos (Todas as turmas do
12.º; )

100

0

FPS; RE; EI

Maria Lurdes Fernandes Marques
Silva; Maria Ferreirinho Afonso
Campos

Alunos (11.º P6; 11.º P9; 11.º
P3; )

0

FPS; EI; EC/P

Helena Belmira Pereira Carneiro

Alunos (11.º P6; )

0

FPS

SPO

Alunos (10.º P6; )

0

FPS; RE; EI

Helena Belmira Pereira Carneiro

Alunos (12.º P6; )

0

FPS; LGO

SPO

FPS; RE; EI; EC/P
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1.º Período
Mês Data
nov

dez

Atividade
Sessão interativa sobre
saúde reprodutiva:
"Métodos contracetivos e
IST´s".

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Dinamizador

Realização de duas sessões interativas para as turmas de Biologia do
Susana Manuela da Costa Lopes
12º ano, dinamizada pela Dra. Raquel Almeida (médica interna- medicina
geral e familiar- na USF Alves Martins), no âmbito da saúde sexual e
reprodutiva - projeto “Sem Tabus”.
A ação integra-se na abordagem e promoção dos aspetos éticos,
biológicos e emocionais da sexualidade humana, centrando-se nas
questões relativas àsInfeções Sexualmente Transmissíveis e Métodos
contracetivos/ planeamento familiar.
A apresentação e divulgação de informação científica sobre as temáticas
mencionadas decorreu num ambiente de diálogo e debate, com recurso
a ppt, vídeos e material manipulável, em contexto de proximidade com os
alunos, tendo ocorrido também demonstração do uso de diversos
métodos de contraceção.
Os objetivos da atividade consistem na consolidação de conteúdos
específicos da disciplina de Biologia - 12º ano (Tema 1- Reprodução
Humana), contribuindo também para a adoção, pelos alunos, de
decisões informadas, conscientes e saudáveis sobre a sua sexualidade e
relacionamentos afetivos, em articulação com o PES e Educação para a
Cidadania.

06; 07 Participação online nas
"Jornadas Pedagógicas
dos Cursos Profissionais Escola Secundária de
Tondela"

dez

09

dez

13

Promover o intercâmbio entre escolas do distrito cuja oferta formativa
inclui cursos profissionais de áreas afins que a escola oferece;
Divulgar práticas que a escola promove no âmbito dos cursos
profissionais TIIGR;
Estabelecer parcerias com as escolas envolvidas;
Desenvolver hábitos de comunicação e de contacto mais próximo entre
os alunos que frequentam os cursos profissionais;
Valorizar e promover um ensino profissional de qualidade;
Partilha de experiências e conhecimentos.
Evocação do Dia Mundial - Desmistificar e clarificar algumas dúvidas acerca do VIH.
da Luta Contra a Sida
- Conhecer desde um pouco da história do VIH, até às medidas de
prevenção/tratamento,
“Viver com o VIH”
- Promover de comportamentos saudáveis e prevenção de
comportamentos de risco
- Divulgar o trabalho desenvolvido pela Associação SOL.
"Las Navidades"
Elaboração de postais de natal; simulação da "Cabalgata de Reyes"

dez

14

Corta Mato Escolar

Realização de uma prova de corrida num percurso delimitado, no espaço
exterior da escola, servindo para apurar os alunos que irão representar a
escola no corta-mato distrital. As provas têm distâncias diferentes de
acordo com o escalão e género dos alunos participantes.

INOVAR +AZ - Sistemas de Informação, Lda.

Público-alvo

Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)

Alunos (12.º B; 12.º C; 12.º
F; )

0

FPS; RE

Docentes; Alunos (12.º P3; )

0

FPS; RE; EC/P

Eq Cidadania Des; Eq PES; Maria Docentes; Alunos (9.º; 1.º
Natália Gonçalves Coelho; Maria
CEF 3; )
Eugénia Silva Matos; Sílvia
Margarete Silva Domingues; Paula
Cristina Gomes Correia

0

FPS; EI; EC/P

Ivone Pinto Ribeiro

0

FPS

Nuno Filipe Ambrósio Isidro

Rui Manuel Correia Santos Costa;
Nuno Miguel Valente de Almeida
Azevedo; Leonor Verónica Pereira
Serrano Quintal; Cristina Maria
Jacinto Jorge; Claudio José
Fernandes Laranjeira; Cláudia
Isabel de Azevedo Pereira Goma;
Celia Maria Fonseca Teixeira;
Carlos Alberto Santos Sousa; Ana
Catarina Pais Alexandre

Outro; Alunos (8.º D; 9.º D;
11.º D; 11.º B; 11.º E; 7.º C;
10.º B; 10.º C; 10.º D; 10.º
E; )
Alunos (Todas as turmas; )

150

FPS; EI; AC
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1.º Período
Mês Data

Atividade

dez

16

Torneio Basquetebol 3x3

dez

16

Concurso de
Lançamentos de
Basquetebol

dez

Monitorização do serviço
de refeitório

dez

Natal na Biblioteca

dez;
jan

Exposição de Postais de
Natal

dez

Novidades na Biblioteca

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Dinamizador

Realização de um torneio de Basquetebol 3x3 – em meio campo e
apenas com 3 elementos por equipa. Os jogos realizam-se de acordo
com o escalão e género dos alunos participantes.

Carlos Alberto Santos Sousa; Nuno
Miguel Valente de Almeida
Azevedo; Ana Catarina Pais
Alexandre; Cristina Maria Jacinto
Jorge; Leonor Verónica Pereira
Serrano Quintal; Celia Maria
Fonseca Teixeira; Claudio José
Fernandes Laranjeira; Cláudia
Isabel de Azevedo Pereira Goma;
Rui Manuel Correia Santos Costa
Realização de um concurso de lançamentos de Basquetebol. A atividade Carlos Alberto Santos Sousa; Nuno
realiza-se de acordo com o escalão e género dos alunos participantes.
Miguel Valente de Almeida
Azevedo; Claudio José Fernandes
Laranjeira; Celia Maria Fonseca
Teixeira; Ana Catarina Pais
Alexandre; Leonor Verónica
Pereira Serrano Quintal; Cristina
Maria Jacinto Jorge; Cláudia Isabel
de Azevedo Pereira Goma; Rui
Manuel Correia Santos Costa
Aplicação de um questionário de monitorização da qualidade do serviço Margarida Maria Monteiro
prestado no refeitório da escola, elaboração do respetivo relatório e
Morgado; Tânia de Jesus Aparas;
partilha com a comunidade educativa dos resultados do mesmo.
Paixão Santos Pinto; José Manuel
Rodrigues; Luís Fernando da
Encarnação Campos Campos da
Costa Coutinho
1-Leitura de contos de Natal em turmas do 3º ciclo.2-Decoração do
Eq Biblioteca
espaço na Biblioteca com motivos alusivos à época;3-Exposição de
títulos de literatura referentes à época.
Exposição de postais de Natal realizados pelos alunos do CEF de
Paula Cristina Gomes Correia
Informática.

Publicação de um boletim mensal com informação de novas aquisições,
divulgado via email e no blogue da biblioteca.
Visita de Estudo ao
Visita de Estudo ao Centro de Congressos de Aveiro: Semana
Centro de Congressos de Tecnológica do Projeto Pense Indústria i4.0
Aveiro: Semana
Tecnológica do Projeto
Objetivos:
Pense Indústria i4.0
•Complementar a lecionação de conteúdos relacionados com a
qualidade, produtividade e competitividade, ciência e engenharia dos
materiais, processos tecnológicos, novas tecnologias CAD, entre outros;
•Atrair os alunos para a indústria;
•Demonstrar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional;
•Concretizar experiências inovadoras;
•Experimentar tecnologias i4.0;
•Fomentar o perfil empreendedor.
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Eq Biblioteca
Edgar Pais Arcanjo

Público-alvo

Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)

Alunos (Todas as turmas; )

50

FPS; EI; AC

Alunos (Todas as turmas; )

10

FPS; EI; AC

Docentes; Pessoal não
docente; Alunos (7.º; 8.º; 9.º;
10.º; 11.º; 12.º; 1.º CEF 3; )

0

LGO

Docentes; Pessoal não
docente; Alunos ()

0

FPS

Docentes; Pessoal não
docente; Alunos (Todas as
turmas do 1.º CEF 3; )
Docentes; Pessoal não
docente; Alunos ()
Alunos (11.º P10; 10.º P10; )

0

RE; EI; EC/P

0

RE

0

RE; AC; EC/P
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1.º Período
Mês Data

Atividade
Palestra com atleta
Paralímpico " Mário
Trindade" no âmbito da
Comemoração do Dia
Internacional da Pessoa
Portadora de Deficiência
Ação "Direitos de
Cidadania para
Migrantes"

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
O atleta Mário Trindade irá fazer uma palestra sobre a sua biografia e
percurso desportivo até ao momento, seguindo-se uma explicação e
demonstração prática da modalidade que compete (atletismo).

Dinamizador
Ana Catarina Pais Alexandre

Ação que se insere na Capacitação de Competências Sociais, Pessoais Sónia Maria dos Santos Madeira;
e Parentais. Dirigida sobretudo para Encarregados de Educação de
Ana Isabel Rolão Nunes Fonseca
alunos oriundos de outros países e cujo objetivo visa a promoção da
inclusão social de grupos populacionais que revelem maiores níveis de
fragilidade social num determinado momento e território, mobilizando,
para o efeito, a ação integrada de diferentes agentes e recursos
localmente disponíveis. A ação será realizada em 3 sessões, de cerca de
3h cada.
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Público-alvo
Alunos (11.º P1; )

Encarregados de
educação/Comunidade

Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)
0,0

0

FPS; EI; AC

FPS; RE; EI; AC;
EC/P
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2.º Período
Mês Data

Atividade

jan

20

Rumo ao Futuro: Inspirate!

jan

20

Rumo ao Futuro:
Mostra/exposição de
Ensino Superior

jan

fev

Alunos (Todas as turmas do
12.º; )

0

FPS; RE; EI; EC/P

SPO

30

FPS; RE; EI; EC/P

Participar num concurso nacional que visa testar os conhecimentos dos
alunos acerca de temáticas de Geologia.
Oficina de formação - Ferramentas digitais.

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos (Todas as turmas do
9.º; Todas as turmas do 11.º;
Todas as turmas do 12.º;
Todas as turmas do 10.º;
Todas as turmas do 1.º CEF
3; 7.º; 8.º; )
Alunos (11.º A; 11.º B; )

Ana Maria Bernardes Pereira;
Margarida Maria Monteiro Morgado
Paixão Santos Pinto
Docentes

0

FPS; RE

0

FPS

Um livro, um filme

Atividade mensal em que se divulga um livro que foi adaptado para o
cinema.

Eq Biblioteca

Alunos (Todas as turmas; )

0

FPS

Promover a leitura

Divulgação do concurso 4 Elementos, do PNL.
Divulgação da plataforma PICCLE aos docentes de Português.
A atividade consiste na entrega de diplomas oficiais emitidos pelo
Ministério francês da Educação Nacional com o objetivo de certificar os
conhecimentos/as competências em língua francesa dos
candidatos/alunos de acordo com o Quadro Europeu de Referência para
as línguas.
A partir do livro "Coração" realização de atividades de leitura e produção
de textos em diferentes formas de expressão.

Paixão Santos Pinto

Docentes

0

FPS

Maria Lurdes Fernandes Marques
Silva

Alunos (Todas as turmas do
10.º; )

50

FPS

Paixão Santos Pinto; Maria Eunice
Marques Almeida Quintão; Isabel
Maria Santos Ferreira Baptista;
Cláudia Cristina Lopes de Sousa;
Arminda Rosa Ferreira Silva Sá
Sílvia Margarete Silva Domingues;
Nelson Eddie Martins de Barros
Maria Lurdes Fernandes Marques
Silva

Docentes; Pessoal não
docente; Alunos (Todas as
turmas do 7.º; )

0

FPS

Alunos (Todas as turmas do
9.º; )
Docentes; Pessoal não
docente; Alunos (Todas as
turmas; )

0

FPS; RE

0

FPS; EI

Alunos (Todas as turmas do
8.º; )

0

FPS

Entrega diplomas DELF

14

Público-alvo

SPO

Ferramentas digitais.

jan

Dinamizador

Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)

Sessão de informação sobre o acesso e candidatura ao Ensino Superior
Realização de palestras/workshops sobre competências pessoais e de
empregabilidade.
Estas atividades serão dinamizadas pela Equipa da Inspiring Future em
articulação com os SPO.
Mostra/exposição de Instituições/cursos de Ensino Superior Nacional e
Estrangeiro.
Estas atividades serão dinamizadas pela Equipa da Inspiring Future em
articulação com os SPO.

Olimpíadas da Geologia

jan;
fev
jan;
fev;
mar;
abr;
mai
jan

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Semana dos afetos

fev;
mar
fev

Olimpíadas Portuguesas
da Biologia Júnior
A "Chandeleur"

fev

Cavaleiro da Dinamarca

Participar num concurso nacional que visa testar os conhecimentos dos
alunos acerca de temáticas de Biologia.
A atividade consiste numa exposição de cartazes e fotografias (de anos
anteriores) sobre tradições associadas a esta efeméride e na confeção
de crepes para degustação, pelos alunos da disciplina de Francês,
juntamente com as professoras de Francês e docentes do Departamento
de Línguas, com o objetivo de sensibilizar a comunidade educativa para
a celebração da “Chandeleur” na cultura francesa.
Implementação do referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar” na
Eq Biblioteca
área da Literacia da Leitura através da exploração da obra referida
realizando atividades com recurso a ferramentas digitais.
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2.º Período
Mês Data
mar;
abr

mar
abr

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Semana da leitura

Dia Mundial da Árvore e Dia Mundial da Poesia- Oficina de escrita
criativa em que os alunos irão produzir textos alusivos ao tema.Publicação dos trabalhos no blogue da Biblioteca.- Promoção de
encontro com poetas, escritores, lustradores, jornalistas e outras
personalidades
Dia Nacional dos Centros Comemoração do Dia Nacional dos Centros Históricos - visita ao centro
Históricos
histórico de Viseu em articulação com docentes de História e Cidadania.
Vive na Real! – Não na
Visa a sensibilização de menores em idade escolar no 3º ciclo e ensino
Dependência. PSP
secundário sobre os malefícios do consumo de álcool e drogas e para a
problemática de outras adições. São efemérides que se podem associar
a este tema o Dia Mundial Sem Tabaco (31MAI) e o dia 26JUN, Dia
Internacional Contra o uso e Tráfico de Drogas.
Adotar comportamentos
Adotar comportamentos sexuais informados e responsáveis
sexuais informados e
relativamente à contraceção conducentes à prevenção das IST
responsáveis
Entender a lei como fazendo parte das dimensões da sexualidade.
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Dinamizador

Público-alvo

Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)

Eq Biblioteca

Docentes; Pessoal não
docente; Alunos (7.º; 8.º; 9.º;
10.º; 11.º; 12.º; 1.º CEF 3; )

0

FPS

GR400; Eq Biblioteca

0

FPS

Nuno Filipe Ambrósio Isidro

Alunos (Todas as turmas do
8.º; Todas as turmas do 7.º; )
Alunos (12.º P3; )

0

FPS; EI

Nuno Filipe Ambrósio Isidro

Alunos (12.º P3; )

0

FPS; EC/P
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3.º Período
Mês Data
abr;
mai

mai;
jun;
jul

mai

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Campeonato SuperTMatik A atividade consiste na participação no campeonato SuperTmatik em que
os alunos competem no Vocabulário Francês, com os objetivos de
fomentar o interesse pela aprendizagem, contribuir para a aquisição,
consolidação e ampliação de competências e conhecimentos, e também
reforçar a componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem.
Monitorização da
Aplicação de diversas técnicas de recolha de informação (questionários,
efetivação do plano de
análise de conteúdo, focus group) de monitorização da efetivação do
melhorias
plano de melhorias, elaboração do respetivo relatório e partilha com a
comunidade educativa dos resultados do mesmo.
Exames DELF

Olimpíadas da Química

Dinamizador
Maria Dores Vasconcelos Lima
Fernandes; Maria Cristina Moreira
Almeida Guerra

Margarida Maria Monteiro
Morgado; José Manuel Rodrigues;
Paixão Santos Pinto; Tânia de
Jesus Aparas; Luís Fernando da
Encarnação Campos Campos da
Costa Coutinho
A atividade consiste em receber candidatos de várias escolas do distrito Maria Lurdes Fernandes Marques
de Viseu para a realização de exames DELF dos níveis A1, A2, B1 e B2, Silva
visto a escola ser um centro de exames – centre de passation com o
objetivo de certificar os conhecimentos/as competências em língua
francesa dos candidatos de acordo com o Quadro Europeu de
Referência para as línguas.
Participação numa atividade promovida por uma instituição de ensino
Jorge Manuel Pereira Dias
superior. Promover o gosto pela Química, o convívio e o contacto com
um ambiente extraescola.
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Público-alvo

Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)

Alunos (8.º A; 8.º C; 8.º B; 9.º
A; 9.º B; 9.º C; )

0

FPS; RE; EI

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Outro; Alunos (7.º; 8.º; 9.º;
10.º; 11.º; 12.º; 1.º CEF 3; )

0

FPS; RE; EI; AC;
SPE; LGO; EC/P

Alunos (Todas as turmas; )

30

FPS

Alunos (11.º A; 11.º D; 11.º
B; )

70

FPS; EC/P
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Ao longo do ano
Mês Data
set;
jun

Atividade

23-09; A BE em linha
09-06

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Dinamizador

1- Atualização dos conteúdos do blogue.
2- Atualização da página do Facebook.
3- Criação de páginas web na plataforma Genially.
4- Atualização do mural no Wakelet com conteúdo relacionado com
diferentes áreas disciplinares.
Numa parceria com a Refood, a Escola Secundária Viriato oferece as
refeições que não são servidas no refeitório para serem distribuídas
pelas famílias carenciadas da cidade de Viseu.

Paixão Santos Pinto

0

FPS; AC

Margarida Maria Monteiro Morgado Encarregados de
educação/Comunidade

0

FPS; EC/P

CP - TMI

Alunos (11.º P10; )

0

FPS; RE; AC

CP - TAS; CP - TMI; CP TDesporto

Alunos (11.º P6; 11.º P1; 11.º
P10; )

0

FPS; RE

Maria Lurdes Gonçalves Keil
Amaral; Maria de Fátima Pereira
da Cunha; Catarina Isabel
Gonçalves Oliveira Lopes; Aníbal
Costa Rodrigues
Paulo José de Jesus da Costa

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos (7.º; 8.º; 9.º; 10.º;
11.º; 12.º; 1.º CEF 3; )
Alunos (9.º A; 9.º B; 9.º D; )

0

SPE

30

FPS

0

FPS; RE

set;
out;
nov;
dez;
jan;
fev;
mar;
abr;
mai;
jun;
jul
out;
nov;
jan

A Refood na Viriato

out;
nov;
jan

CEDEFOPPhotoAward
2021 - ViriaLook

out;
nov;
dez

Elaboração do plano de
melhorias

Concurso organizado pelo Cedefop, European Centre for the
Development of Vocational Training.
O objetivo é promover a excelência no ensino profissional em toda a
União Europeia, em estreita colaboração com a European vocational
skills week.
Participação no concurso CedefopPhotoAward 2021 - Vocational
education and training: your green or digital skills story com vídeo
evidenciando as competências de gravação desenvolvidas pelos alunos
que colaboraram na organização das 3ªs Jornadas do Ensino
Profissional.
Elaboração do plano de melhorias a partir das sugestões apresentadas
pelas diferentes estruturas da comunidade educativa.

nov;
dez;
jan
nov;
jan

"Genial. Mas podia estar
melhor"

Os alunos das turmas A, B e D do 9º ano vão selecionar um quadro e
fazer a sua representação, colocando-se no lugar dos personagens.

XL Olimpíadas
Portuguesas de
Matemática

Participação dos alunos na realização de uma prova nacional envolvendo GR500
o raciocínio na resolução de problemas.

nov;
dez;
jan;
fev;
mar;
abr;
mai;
jun

Apresentação do projeto
Octógono no Evento
Nacional do Science on
Stage

#CedefopPhotoAward

Público-alvo
Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos ()

Alunos (8.º C; 8.º D; Todas
as turmas do 9.º; 11.º A; 12.º
C; Todas as turmas do 7.º;
10.º A; 10.º B; )
O projeto Octógono valoriza a Cava de Viriato, permitindo uma
Paixão Santos Pinto; Maria Lurdes Docentes; Encarregados de
aprendizagem em contexto de temáticas abordadas em várias
Fernandes Marques Silva; Maria
educação/Comunidade;
disciplinas, o desenvolvimento de projetos interdisciplinares que se
Fátima Arimateia Antunes;
Alunos (Todas as turmas; )
concretizam com a realização de atividades diversificadas que dão a
Margarida Maria Monteiro
conhecer a biodiversidade aí existente, a componente histórica, cénica e Morgado; Filomena Maria
turística deste espaço tão emblemático para os viseenses.
Rodrigues Monteiro Costa Pinto;
Alcina Prazeres Branco Alexandre
Cardoso
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Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)

1000

FPS; RE; EI; AC
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Ao longo do ano
Mês Data

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Dinamizador

Público-alvo

Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)

nov;
dez;
jan;
fev;
mar;
abr
nov;
dez;
jan;
fev;
mar;
abr;
mai;
jun
nov;
dez;
jan
nov;
dez;
jan

Propagação de
suculentas na estufa da
escola

Realização de processos de multiplicação vegetativa de suculentas na
Margarida Maria Monteiro
estufa da escola, de modo a que possam depois integrar uma feira verde Morgado; Ana Maria Bernardes
que vai ser realizada em abril de 2021.
Pereira

Alunos (11.º A; 11.º B; )

0

FPS; RE

Voluntariado com idosos
de Viseu

Realização de visitas semanais de acompanhamento a idosos que vivem Maria Teresa Guedes Serôdio
sozinhos na cidade de Viseu, integrando o projeto Manta de Afetos da
Silva; Margarida Maria Monteiro
Associação Lexvis.
Morgado

Outro; Alunos (11.º A; 11.º
B; )

0

FPS; EC/P

Pensa Industria - IOT

Eq Empreendedorismo; CP - TMI

Alunos (11.º P10; 10.º P10; )

0

FPS; RE; LGO;
EC/P

CP - TMI

Alunos (11.º P1; 11.º P10; )

0

FPS; AC; LGO

dez;
jan;
mar

Olimpíadas Portuguesas
da Biologia Sénior

Ana Maria Bernardes Pereira;
Alunos (11.º A; 11.º B; 12.º B;
Margarida Maria Monteiro
12.º C; 10.º A; 10.º B; )
Morgado; Palmira Conceição Costa
Félix Soares; Sílvia Margarete
Silva Domingues; Susana Manuela
da Costa Lopes

0

FPS; RE

dez;
jan;
fev;
mar;
abr;
mai
dez;
jan;
fev;
mar;
abr;
mai;
jun

Projeto DEBAQI

O projecto tem como objectivos a atracão de jovens para a industria
demonstrando oportunidades de desenvolvimento profissional e dando
acesso a experiências inovadoras
Concurso organizado pelo Cedefop, European Centre for the
Development of Vocacional Training.
O objectivo do concurso é promover o que de melhor se faz no ensino
profissional em toda a comunidade europeia, com colaboração com
diversas entidades
Inscrição da escola nas O.P. Biologia Sénior (10º; 11º/12º); divulgação e
incentivo à participação pelos alunos das turmas de Biologia e Geologia
(10º e 11º) e de Biologia (12º); organização e realização da 1ª e 2ª
eliminatórias das OP Biologia (ao nível de escola).
Pretende-se reforçar conteúdos científicos e aprendizagens essenciais
da área da Biologia, dos diversos anos de escolaridade do ensino
secundário, e fomentar a literacia científica, num contexto extra- escola.
Debates de temas atuais dirigidos a alunos do Ensino Secundário.

Margarida Maria Monteiro
Morgado; Ester Jesus Gomes
Félix; Paixão Santos Pinto

Docentes; Alunos (10.º; 11.º;
12.º; )

0

FPS; RE

Alunos (7.º; 8.º; 9.º; 10.º;
12.º; )

0

FPS; AC

Cedefop - Smart Watch

Literacia dos média e
Literacia da informação

Implementação do referencial Aprender com a biblioteca escolar:
Paixão Santos Pinto
• Literacia dos média e Literacia da informação - sessões de formação do
utilizador: realização de trabalhos de pesquisa, organização da
informação e produção de documentos diversos (posters, desdobráveis,
vídeos) no âmbito das disciplinas I9 Viriato e Cidadania e
Desenvolvimento
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Ao longo do ano
Mês Data
jan;
fev;
mar

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

JA Portugal

A Junior Achievement Portugal (JA Portugal) inspira e prepara jovens
para terem sucesso numa economia global através de experiências
transformadoras com base em três pilares fundamentais: Cidadania e
Literacia Financeira, Educação para o Empreendedorismo e
Competências para a empregabilidade.
Dotam jovens empreendedores com competências fundamentais que
fortalecem o mundo do trabalho e o aproximam do mundo das escolas, e
estimulamos o desenvolvimento de uma cultura de responsabilidade
individual.
Observatório do BemReuniões de trabalho colaborativo com os/as psicólogos/as escolares do
Estar dos Alunos do
Concelho de Viseu e dinamização/participação em atividades
Concelho de Viseu.
desenvolvidas pela equipa.
Escola - Espaço Família Ações de capacitação para Encarregados de Educação de promoção de
competências pessoais, sociais e parentais e prevenção para a redução
do risco e exclusão social. Tem como objetivo capacitar as famílias na
informação dos seus direitos e na definição e aquisição de estratégias
práticas e promoção de competências pessoais, sociais e parentais que
ajudem a ultrapassar crises familiares e/ou outras fragilidades
diagnosticadas.
Escola - Espaço Solidário Gerir o banco de roupa, calçado e brinquedos usados, mas em boas
condições, para distribuir/doar a famílias carenciadas ou recémchegadas ao país; Organizar campanhas de solidariedade para
angariação de alimentos e outros produtos de primeira necessidade,
envolvendo todos os agentes da comunidade educativa (Natal Solidário)
para distribuir/doar a famílias carenciadas ou recém-chegadas ao país;
Colaboração em campanhas de solidariedade de entidades externas à
escola (Pirilampo mágico 2021, Refood, Cáritas, Cruz Vermelha). Os
objetivos do projeto são contribuir para o correto reencaminhamento dos
artigos para alunos e famílias em situação de vulnerabilidade social;
Estimular, promover e potenciar valores sociais como a solidariedade, a
responsabilidade, o respeito pelo próximo, a empatia, a partilha e a
consciência crítica nos alunos reforçando a importância de ajudar os
colegas em situação de desfavorecimento; Privilegiar o trabalho em
parceria com todos os agentes educativos e outros serviços da escola.
Projeto REAGE
Plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário. Medida de
(Resiliência, educação,
estímulo à inteligência socio emocional e desenvolvimento pessoal.
autonomia, gosto,
Reforçar e enriquecer as aprendizagens essenciais e as competências
estímulo)
transversais explicitadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória, promovendo-se a autoestima, a cooperação, a socialização
e o desenvolvimento da autonomia e da autoconfiança nos alunos.
Jantar convívio
Momento de convívio entre docentes, técnicas superiores, assistentes
operacionais e assistentes técnicos
Projeto "Bem-me quer(o)!" Dinamização de atividades de auto e de heteroconhecimento para
promoção de competências socioemocionais, de
autorregulação comportamental e melhoria dos resultados escolares, de
forma individualizada e em grupo-turma.
Prevenir, intervir e resolver a indisciplina.
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Dinamizador

Público-alvo

Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)

Eq Empreendedorismo; Ana Paula Alunos (11.º P10; 10.º P10; )
Barbosa de Sousa; António
Esteves Correia; Maria Gorete
Fernandes Fidalgo Vilar; Paulo
Amílcar Pinto Abreu Costa Santos;
Rui Miguel Ramos de Carvalho

0

FPS; RE; AC; LGO;
EC/P

SPO

Alunos (Todas as turmas; )

0

FPS; RE; EI; EC/P

Ana Isabel Rolão Nunes Fonseca

Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos (Todas as turmas; )

0

FPS; EC/P

Ana Isabel Rolão Nunes Fonseca

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos (Todas as turmas; )

0

FPS; EI; EC/P

Sónia Maria dos Santos Madeira

Docentes; Alunos (10.º P9;
10.º P6; 10.º P3; 10.º P1;
10.º P10; 12.º P6; 12.º P9;
12.º P1; 12.º P3; 12.º P10;
11.º P6; 11.º P9; 11.º P1; 11.º
P3; 11.º P10; )
Docentes; Pessoal não
docente
Alunos (7.º; 8.º; 9.º; 10.º;
11.º; 12.º; 1.º CEF 3; )

0

FPS; RE; EI; AC;
SPE; EC/P

0

EC/P

Eq PAA
SPO

100

FPS; RE; EI; EC/P
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Ao longo do ano
Mês Data

Atividade
Comemoração de datas
relevantes através de
exposições, produção de
posters e visitas de
estudo
Datas relevantes

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Implementação do
referencial Aprender com
a biblioteca escolar

Escola - Espaço de
inclusão digital

Público-alvo

Dia do Obrigado;
Dia Mundial da Rádio;
Dia Mundial do sono;
Dia Mundial do Teatro.

Eq Biblioteca

Docentes; Pessoal não
docente; Alunos (7.º; )

0

FPS

Exposições de livros e cartazes relativos aos seguintes temas:
Liberdade; o Amor; autores do mês; o Natal; o 25 de abril; o Dia da
Mulher; Dia Mundial contra a corrupção.

Eq Biblioteca

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos ()
Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos (Todas as turmas; )

0

FPS

0

FPS; EI; EC/P

Docentes; Pessoal não
docente; Alunos ()
Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos ()
Alunos (Todas as turmas do
11.º; Todas as turmas do
10.º; )

0

LGO

0

FPS; EC/P

0

FPS; RE; EI; EC/P

Alunos ()

0

FPS; AC

Docentes; Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos (Todas as turmas; )

0

RE; EI

Direitos & Desafios:
Acompanhamento e resolução de constrangimentos de ordem
intervenção sociofamiliar. socioeconómica dos alunos e respetivas famílias; Orientação e
aconselhamento social das famílias com dificuldades; Disponibilização de
informação necessária sobre direitos de cidadania e encaminhamento
para mecanismos de apoio internos à escola e outros recursos sociais e
económicos da comunidade e quais os procedimentos a adotar.
Gestão do fundo
Atualização do catálogo informatizado e de listagens bibliográficas com
documental
recurso a software de gestão bibliográfica DocBase.
Catálogo concelhio
Criação do catálogo informatizado, a nível do concelho, em articulação
com a biblioteca municipal e com as outras bibliotecas escolares.
Projeto TeenSad: "Mudar
o curso da ansiedade
social em adolescentes:
quais as intervenções que
funcionam, porquê e para
quem?"

Dinamizador

Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)

Ana Isabel Rolão Nunes Fonseca

Aníbal Costa Rodrigues; Paixão
Santos Pinto
Aníbal Costa Rodrigues; Paixão
Santos Pinto

Envolvimento de alunos/as voluntários/as e respetivos/as
SPO
Encarregados/as de Educação no projeto de investigação com o objetivo
de adquirirem recursos para lidar com a ansiedade social.
O projeto é da responsabilidade de investigadores do Centro de
Investigação e Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental
da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de
Coimbra.
- Realização de trabalhos de pesquisa, organização da informação e
Paixão Santos Pinto
produção de documentos diversos (posters, desdobraveis, vídeos).
- Como estruturar um trabalho
- Como fazer referências bibliográfica - normas para fazer citações
bibliográficas;
- Organização, produção e partilha da informação, com recurso às
tecnologias da informação e comunicação.
Execução de procedimentos inerentes à utilização da plataforma de
Ana Isabel Rolão Nunes Fonseca
Registo de Equipamentos - Escola Digital (emissão dos autos de entrega
e comprovativos de devolução, digitalização e carregamento de
documentos, consultas, envio de tickets com dúvidas e dificuldades
encontradas no processo, desassociação de equipamentos, atualização
do estado dos equipamentos); Entrega de kit’s de informática e
conetividade e esclarecimento das condições gerais do contrato de
atribuição dos equipamentos aos EE, alunos e docentes. Tem como
objetivo garantir o acesso dos alunos com ASE a recursos pedagógicos
digitais.

INOVAR +AZ - Sistemas de Informação, Lda.

Página 20 de 30

Ao longo do ano
Mês Data

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Dinamizador

Concurso Nacional de
Leitura

Concurso Nacional de Leitura

Projeto "Viriato sem
fronteiras"

Disponibilizar os recursos humanos e materiais necessários, no sentido Sónia Maria dos Santos Madeira;
de facilitar a integração social e cultural de alunos estrangeiros; valorizar Margarida Maria Monteiro Morgado
a interdisciplinaridade e a interculturalidade de modo a reforçar e
enriquecer as aprendizagens essenciais e as competências transversais
explicitadas no Perfil dos alunos à saída da Escolaridade obrigatória e
diminuir os níveis de insucesso escolar decorrentes de situações de
inadaptação de alunos provenientes de outros países.

Criação de uma peça de
teatro no âmbito do
projeto Risco(s).

Elaboração de uma peça de teatro no âmbito da temática do(s) Risco(s),
que visa reconhecer as especificidades e as intencionalidades das
diferentes manifestações culturais.

Dançando com a
Diferença - Viriato

O Dançando com a Diferença (DcD) é um projeto sediado na Madeira,
com reconhecimento nacional e internacional, que promove a inclusão
social e cultural através da Dança Inclusiva. Visa a valorização das
capacidades e não discriminação das pessoas com deficiência e, por
isso, se justifica o desafio feito pelo Teatro Viriato, entidade responsável
pela extensão do DcD em Viseu, pelo quinto ano consecutivo, para
funcionamento de um grupo de trabalho na Escola Secundária Viriato.
Edição do Jornal escolar.

Jornal Escolar - Viriato
Entre Linhas

GR300; Eq Biblioteca

50

FPS

0

FPS; RE; EI; AC;
SPE; EC/P

Catarina Isabel Gonçalves Oliveira
Lopes; Maria de Fátima Pereira da
Cunha; Carla Sofia Abrantes
Mendes Pereira; Ana Maria Fontes
Pereira; Filomena Maria Rodrigues
Monteiro Costa Pinto
Leonor Verónica Pereira Serrano
Docentes; Pessoal não
Quintal
docente; Alunos ()

0

FPS; EI

0

FPS; EI; EC/P

Ana Maria Fontes Pereira; Maria
Manuela Martins Conde Pacheco;
Paula Cristina Gomes Correia

0

FPS; EI; AC; EC/P

0

FPS; RE

0

FPS

0

FPS; RE; AC; LGO;
EC/P

Desafios do Seguranet

Participação dos alunos nos desafios mensais do Seguranet.

Paula Cristina Gomes Correia

Concurso personalidade
mistério
Wanted Cim Dão Lafões

Divulgar personalidades da cultura portuguesa e títulos referentes ao
tema.
Promover competências empreendedoras no contexto escolar, a partir
dos conhecimentos e das experiências de alunos e
professores, permitindo um exercício de maior autonomia na
identificação de oportunidades e na geração de ideias inovadoras e
originais, que aumentem o desenvolvimento integral e sustentável dos
territórios e da comunidade
Desenvolver atividades práticas no âmbito de Artes Visuais

Eq Biblioteca

Clube de Artes
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Público-alvo
Alunos (Todas as turmas do
8.º; Todas as turmas do 11.º;
Todas as turmas do 12.º;
Todas as turmas do 7.º;
Todas as turmas do 10.º;
Todas as turmas do 1.º CEF
3; )
Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos (Todas as turmas do
8.º; Todas as turmas do 9.º;
Todas as turmas do 12.º;
Todas as turmas do 7.º;
Todas as turmas do 10.º;
Todas as turmas do 1.º CEF
3; 11.º; )
Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos (Todas as turmas; )

Custo/or
çamento
Objetivos PE
previsto
(escola)

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados de
educação/Comunidade;
Alunos (7.º; 8.º; 9.º; 10.º;
11.º; 12.º; 1.º CEF 3; )
Alunos (7.º; 8.º; 9.º; 1.º CEF
3; )
Alunos ()

CP - TAS; CP - TMI; CP Docentes; Alunos (10.º P6;
TDesporto; CP - TComércio; Paula 10.º P10; 11.º P6; 11.º P9;
Cristina de Oliveira Brandão
11.º P1; 11.º P10; )

GR600; Clube Artes

Alunos (8.º C; 9.º A; 9.º B;
10.º E; )

200

FPS; RE; EI
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Visão global do PAA
Categoria / Modalidade

N.º atividades

%

Atividade cultural

23

19,17

Atividade formação/informação alunos

11

9,17

Concurso

22

18,33

Conferência/Palestra/Jornadas

9

7,5

Exposição/Mostra

7

5,83

Formação de pessoal docente

2

1,67

Formação de pessoal não docente

0

0

Projeto/clube interno

12

10

Atividade/projeto com entidade externa

13

10,83

Dia da Escola

2

1,67

Visita de estudo

4

3,33

Encontros da Viriato

0

0

Atividade desportiva

0

0

Convívio/Comemoração

4

3,33

Semanas temáticas

2

1,67

Manutenção de espaços

1

0,83

Oficina/workshop alunos

6

5

Site, blogue ou outros meios digitais

2

1,67

Total

120 100,00
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Objetivo do Projeto Educativo
Formação Pessoal e Social

N.º atividades

%

120

37,50

Resultados Escolares

54

16,88

Escola Inclusiva

55

17,19

Articulação Curricular

25

7,81

Supervisão do Processo Educativo

4

1,25

Liderança e Gestão Organizacional

10

3,13

Envolvimento da Comunidade na Vida da Escola/Parcerias

52

16,25

Total

320 100,01
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Estrutura/Área

N.º atividades

%

CAA

3

1,89

Clube Artes

2

1,26

Clube Ciências

1

0,63

Clube Teatro Música

1

0,63

CP - TAS

5

3,14

CP - TDesporto

1

0,63

CP - TInformática

7

4,40

CP - TMI

3

1,89

Desporto Escolar

6

3,77

Direção

6

3,77

Eq Avaliação Interna

2

1,26

Eq Biblioteca

24

15,09

Eq Cidadania Des

13

8,18

Eq EcoEscolas

4

2,52

Eq Empreendedorismo

5

3,14

Eq EQAVET

1

0,63

Eq Jornal Escola

2

1,26

Eq PAA

3

1,89

Eq PES

8

5,03

Eq Plano Melhorias

2

1,26

Eq Projeto Cultural Escola

9

5,66

GR 300

6

3,77

GR 520

5

3,14

GR290

1

0,63

GR330

1

0,63

GR350

4

2,52

GR500

1

0,63

GR510

1

0,63

GR550

4

2,52

GR600

1

0,63

GR620

2

1,26

GR910

1

0,63

Serviço Social

7

4,40

17

10,69

SPO

Total

159 100,01
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Ano de escolaridade

N.º atividades

%

7.º

49

13,73

8.º

49

13,73

9.º

48

13,45

10.º

54

15,13

11.º

66

18,49

12.º

54

15,13

1.º CEF 3

37

10,36

Total

357 100,02
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Calendarização

Ao longo do ano

3.º Período

2.º Período

1.º Período
0

20

40

60

80

N.º atividades

Público-alvo

5
34

23

122

Alunos
Docentes
EE/Comunidade
Não docentes
Outro

46
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Distribuição ao longo do tempo
Categoria/Modalidade
25

20

15

10

1.º Período
2.º Período
3.º Período
Ao longo do ano
5

0

Manutenção de espaços

Site, blogue ou outros meios digitais

Projeto em parceria com entidade externa

Formação de pessoal docente

Semanas temáticas

Visita de estudo

Atividade de formação/informação alunos

Projeto/clube interno

Atividade formação/informação alunos

Exposição/Mostra

Dia da Escola

Atividade/projeto com entidade externa

Projeto de educação para a saúde (PES)

Oficina/workshop alunos

Atividade cultural

Conferência/Palestra/Jornadas

Concurso

Convívio/Comemoração
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Estrutura/Área
25

20

15

1.º Período
2.º Período
3.º Período
Ao longo do ano
10

5

0

GR910
Clube Teatro Música
GR500
Eq EQAVET
Eq Empreendedorismo
GR510
Serviço Social
CP - TDesporto
Eq Avaliação Interna
GR 520
GR600
Clube Artes
Clube Ciências
GR290
GR550
Eq Plano Melhorias
GR 300
GR330
CAA
CP - TAS
CP - TMI
Eq PAA
Direção
Eq Jornal Escola
Eq EcoEscolas
Eq Projeto Cultural Escola
Eq PES
SPO
Eq Biblioteca
Eq Cidadania Des
CP - TInformática
GR620
Desporto Escolar
GR350
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Ano de escolaridade
70

60

50

40

1.º Período
2.º Período
3.º Período
Ao longo do ano

30

20

10

0
1.º CEF 3

12.º

11.º

10.º

9.º

8.º

7.º
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Público-alvo

100

1.º Período
2.º Período
3.º Período
Ao longo do ano

50

0
Outro

EE/Comunidade

Não docentes

Docentes

Alunos
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