PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2018. 2019

Sustentabilidade
No Trilho da Sustentabilidade

SETEMBRO

MÊS / DIA

TEMA

ATIVIDADE

10 a
12

Regresso à
Matemática

Regresso à Matemática

13

Regresso à
Matemática e à
História

Regresso à Matemática e
à História

12

Abertura do Ano
Letivo

Receção aos alunos do
5.º, 9.º e 10.º anos

13

Abertura do Ano
Letivo

Hora com DT
Início das atividades
letivas

OBJETIVO

RESPONSÁVEL

DESTINATÁRIO

LOCAL

- Rever conteúdos lecionados em anos anteriores e
necessários para o novo ano letivo.

Professores de
Matemática

Alunos do 9.º ano

Salas de aula

- Rever conteúdos lecionados em anos anteriores e
necessários para o novo ano letivo.

Professores de
Matemática e História

Alunos do 9.º ano

Salas de aula

- Promover o conhecimento do grupo turma;
- Promover o conhecimento do diretor de turma, professores
e assistentes operacionais;
- Realizar visita guiada à escola (5.º e 9.º anos).

Diretores de Turma do 5.º
e 9.º Ano e professores

Alunos do 5.º, 9.º e 10.º
anos

ICE

- Informar os alunos das características da escola, normas
de funcionamento e localização dos serviços;
- Dar a conhecer conteúdos programáticos, objetivos e
critérios de avaliação.

Diretores de Turma do 5.º
ao 12.º Ano e professores

Todos os alunos

Sala de aula

Diretores de Turma

Encarregados de
Educação 5.º ano
Encarregados de
Educação 7.º,9.º e 10.º
anos
Encarregados de
Educação 6.º, 8.º, 11.º e
12.º anos

17
24

Reunião

Reunião com Enc. de
Educação

- Informar os Encarregados de Educação sobre o ano letivo
2018/2019.

25
18

Receção ICE´ Art

ICE

19

À conversa com

Tertúlia de Teatro
Gonçalo Melo

22

Recomeçar em
Festa!

Festa de convívio na
escola

26

Comemoração do
Dia Europeu das
Línguas.

Exposição
“As línguas por um fio”

28

“Body Worlds:
Animal inside out”

Visita de estudo

- Dar as boas vindas aos alunos ICE’ Art.

Prof.ª Filipa Nunes
Prof.ª Susana Neves

- Partilhar experiências com um ator profissional de teatro.

Prof.ª Filipa Nunes
Prof.ª Susana Neves

- Promover o convívio entre a comunidade educativa e
familiares dos alunos.
- Fomentar hábitos de leitura;
- Auxiliar o desenvolvimento cognitivo e crítico;
- Desenvolver competências de literacia;
- Promover o plurilinguismo, com base na convicção de que
a diversidade linguística é uma via para a compreensão
intercultural e um elemento-chave da riqueza do património
cultural.
- Compreender a importância do corpo humano;
- Aprender sobre o funcionamento interno dos animais

Alunos ICE` Art

Auditório
Salas de aula

Salas de aula
ICE

Direção Pedagógica e
professores

Alunos ICE` Art e
Encarregados de
Educação
Comunidade Educativa e
familiares dos alunos

Departamento de Línguas

Todos os alunos

ICE

Prof.ª Joana Alves
Prof.ª Margarida Silva

10.º CTA e 12.º CTA

Cordoaria Nacional

ICE
ICE

MÊS / DIA

TEMA

aguarda
confirmação

OUTUBRO

8

Ida ao Museu

Quadro de
Excelência

ATIVIDADE

OBJETIVO

RESPONSÁVEL

DESTINATÁRIO

Visita de estudo

- Visitar a exposição;
- Estimular o gosto e a sensibilidade estética, incentivando a
criatividade e a arte;
- Estreitar o laço de companheirismo entre colegas e
professora.

Prof.ª Graça Mendes

Sessão Solene do
Quadro de Excelência

- Atribuir notações de mérito e excelência aos alunos que se
destacaram pelas atitudes e pelo desempenho académico.

Prof.ª Lara Sanches
Prof.ª Micaela Vieira
Prof.ª Filipa Nunes
Prof.ª Sandra Cruz
Prof. Nuno Gonçalves

Alunos premiados,
famílias e comunidade
escolar.

Prof.ª Isabel Matos
Prof.ª Sandra Cruz
Prof.ª Susana Ferreira

Alunos do 6.º Ano
e 11.º anos – CLH

Palácio Nacional de Mafra

9.º ano

LOCAL

A definir

Auditório

aguarda
confirmação

O Percurso do
Barroco

Visita de Estudo

- Proporcionar o contacto com o património histórico-cultural;
- Desenvolver o espírito crítico e o gosto pela investigação;
- Enriquecer as experiências dos alunos;
- Promover o relacionamento interpessoal;
- Desenvolver o gosto pela preservação do património;
- Reconhecer o reinado de D. João V como um momento de
afirmação da monarquia absoluta de direito divino em
Portugal mas limitado pela necessidade de respeitar
costumes, a justiça e as leis fundamentais do reino.

12

Associação de
Estudantes

Eleição

- Envolver os alunos na vida da comunidade educativa numa
perspetiva democrática.

Listas concorrentes

Todos os alunos

ICE

Prof.ª Isabel Matos
Prof.ª Sandra Cruz

Alunos do 7.º ano

Museu Nacional de
Arqueologia

aguarda
confirmação

A Civilização
Egípcia

Visita de Estudo

- Proporcionar o contacto direto com o património históricocultural;
- Desenvolver o espírito crítico e o gosto pela investigação;
- Enriquecer experiências;
- Promover a capacidade de relacionamento interpessoal.

17

À conversa com

Tertúlia de teatro
Mariana Varela

- Partilha de experiências com um ator profissional de teatro.

19

Lugares, trajetos
e afetos de
Pessoa.

Roteiro literário; Visita à
Casa Fernando Pessoa.

19

31

À Descoberta de
Belém

Visita de Estudo

Concurso
No-Carve Pumpkins
Halloween
Comemoração

- Contatar com espaços percorridos por Pessoa;
- Valorizar o interesse pelo património histórico e pela
cultura portuguesa;
- Fomentar o gosto pela leitura
- Proporcionar o contacto direto com o património históricocultural;
- Desenvolver o espírito crítico e o gosto pela investigação;
- Enriquecer experiências;
- Promover a capacidade de relacionamento interpessoal;
- Aprofundar os conteúdos lecionados em sala de aula sobre
a época dos Descobrimentos Marítimos.
- Alargar conhecimentos sobre a cultura e tradição de países
de expressão inglesa;
- Desenvolver a criatividade, iniciativa e autonomia.

Prof.ª Filipa Nunes
Prof.ª Susana Neves

Prof.ª Susana Ramos

Alunos ICE` Art e
Encarregados de
Educação
Alunos do 6.º ano

Prof.ª Isabel Matos
Prof.ª Sandra Cruz
Prof.ª Emília Infante

Alunos do 8.º ano

Prof.ª Micaela Vieira

Alunos do 2.º Ciclo

Associação de
Estudantes

8.º e 9.º anos e
secundário

ICE

Lisboa

Museu da Marinha
Mosteiro dos Jerónimos
Torre de Belém
Padrão dos
Descobrimentos

Átrio do ICE

NOVEMBRO

MÊS / DIA

TEMA

ATIVIDADE

6e7

Fotos do Natal

Fotos

aguarda
confirma
ção

Textura

Visita de estudo

16

Atletismo

Corta mato escolar

aguarda
confirmação

Arte
Contemporânea

Visita de Estudo

aguarda
confirmação

Junior
Achievement

Programa “Braço Direito”

20

Workshop de
caracterização

Workshop

19 a
23

Semana da
Ciência

Multiatividades

OBJETIVO
- Guardar, em foto, o primeiro ano dos alunos do 5.ºano no
ICE.
- Recolher texturas naturais;
- Complementar o estudo de texturas em sala de aula;
- Contactar com a natureza;
- Promover o convívio entre os alunos e a professora.
- Gerar hábitos de prática desportiva, num quadro de
promoção da saúde, da qualidade de vida e cidadania.
- Conhecer o novo museu de Lisboa;
- Visitar as exposições;
- Estimular o gosto e a sensibilidade estética, incentivando a
criatividade e a arte;
- Estreitar o laço de companheirismo entre colegas e
professora.
- Acompanhar a atividade de shadowing. Os alunos
selecionados pela Junior Achievement acompanharão
durante um dia um profissional numa empresa de referência,
parceira desta organização.
- Transmitir noções básicas de caracterização.

- Estimular o gosto pela cultura científica;
- Promover a consciência ecológica;
- Experienciar a ciência no quotidiano;
- Despertar a comunidade educativa para o mundo científico.

Auto da Barca do
Inferno
Ida ao teatro

29
Frei Luís de

- Complementar o estudo da obra;
- Complementar o estudo do texto dramático;
- Promover o gosto por este tipo de atividades culturais.

Sousa

DEZEMBRO

MÊS / DIA

TEMA

5a 7
jan

10 e
14

É Natal, é Natal!

Torneio de Futsal

RESPONSÁVEL

DESTINATÁRIO

LOCAL

Diretores de turma

Alunos do 5.ºano

Sala 1.1

Alunos do 8.ºano

Quinta da Montanha,
Mafra

Todos os alunos

ICE

Prof.ª Isabel Matos

Alunos do 12.º ano
CLH

Centro de Arte Moderna
da Fundação Calouste
Gulbenkian

Prof. Pedro Ribeiro
Mucharreira

Alunos do 12.º ano
CSE

Empresas Parceiras da
Junior Achievement

Prof.ª Filipa Nunes
Prof.ª Susana Neves

Alunos ICE´Art e
Encarregados de
Educação

ICE

Departamento das
Ciências Exatas

Comunidade escolar e
convite alargado a outras
comunidades escolares

ICE

Prof.ª Cristina Braga

Alunos do 9.º ano

Prof.ª Graça Mendes
Departamento de
Educação Física

Paroquial Santa Joana
Prof.ª Susana Neves
Prof.ª Carla Passagem

ATIVIDADE
Decoração da árvore de
Natal e Presépio
Exposição de postais de
Natal.

Inter-turmas futsal

Auditório da Igreja

Princesa
Alunos do 11.º ano

OBJETIVO

RESPONSÁVEL

DESTINATÁRIO

LOCAL

- Partilhar tradições;
- Decorar a Árvore de Natal com motivos realizados pelos
alunos, no âmbito da disciplina de Educação Visual;
- Motivar os alunos para a ilustração.

Departamento de Artes

Comunidade Escolar
Alunos do 2.º e 3.º Ciclos

Átrio do ICE

Departamento de
Educação Física

Todos os alunos

Todos os alunos

- Gerar hábitos de prática desportiva, num quadro de
promoção de saúde, da qualidade de vida e da cidadania.

aguarda
confirmação

14

MÊS / DIA

3

Romanização

Visita de Estudo

Alunos do 5.º ano
Alunos do 10.º ano
CLH

Núcleo Arqueológico da
Rua dos Correeiros

Diretores de Turma
Associação de
Estudantes
Prof.ª Filipa Nunes
Prof.ª Susana Neves

Comunidade Escolar

ICE

Atividades de Natal

TEMA

ATIVIDADE

OBJETIVO

RESPONSÁVEL

DESTINATÁRIO

LOCAL

Início 2.º Período

Início 2.º Período

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

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

Todos os alunos e
professores

ICE

Reunião
8

Reunião de DT com
Encarregados de
Educação

9

JANEIRO

- Promover o convívio entre alunos e professores.

Prof. Rui Pereira
Prof.ª Isabel Matos
Prof.ª Sandra Cruz

Fim do 1.º Período

7

11

- Aplicar conhecimentos adquiridos;
- Proporcionar o contacto direto com o património históricocultural;
- Desenvolver o espírito crítico e o gosto pela investigação;
- Vivenciar novas experiências;
- Promover a capacidade de relacionamento interpessoal.

Peça de teatro
Natal

Peça de teatro

- Fomentar as relações entre a escola e os encarregados de
educação;
- Sensibilizar os encarregados de educação para a
necessidade de acompanharem a vida escolar dos seus
educandos;
- Solicitar o apoio e a colaboração dos encarregados de
educação no desenvolvimento das tarefas dos alunos e das
atividades da escola;
- Detetar problemas pedagógicos, disciplinares ou outros e
propor estratégias de remediação;
- Dar conhecimento das atividades escolares;
- Esclarecer sobre a legislação em vigor.

- Celebrar o dia de Reis.
- Complementar o estudo da obra Ulisses, de Maria Alberta
Menéres;
- Levar os alunos a terem contacto com a estrutura do texto
dramático;
- Promover o gosto por este tipo de atividades culturais.
- Sensibilizar os encarregados de educação para as opções
escolares após o 9.º ano, bem como para as ofertas do ICE
no secundário (contamos com professores do secundário)

Encarregados de
Educação do 8.º ano e
Secundário
Diretores de Turma

Encarregados de
Educação do 5.º e 6.º
anos

Salas das Turmas

Encarregados de
Educação do 7.º e 9.º
anos
Prof.ª Filipa Nunes
Prof.ª Susana Neves

Alunos ICE´Art

Prof.ª Susana Ramos

Alunos do 6.º ano

Psicóloga Cristina Barata
e professores do
secundário

Alunos do 9.º ano e
respetivos Encarregados
de Educação.

Auditório

Centro Cultural Malapasta

Auditório Pedro Arrupe,

22

A Aventura de
Ulisses

Ida ao teatro

24

Da Escola à
Profissão I

Sessão aberta para os
pais e alunos

18

Final do 1.º
Semestre

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

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

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

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

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

21

Início do 2.º
Semestre

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

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

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

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

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

29 e
30

Basquetebol

XI Street-Basket ICE
(3x3)

- Gerar hábitos de prática desportiva num quadro de
promoção da saúde, da qualidade de vida e da cidadania.

Departamento de
Educação Física

Todos os alunos

ICE

Lisboa

FEVEREIRO

MÊS / DIA

TEMA

ATIVIDADE

5

Exposição
Coletiva

Exposição
de Educação Visual

aguarda
confirmação

Semana de
Economia e
Gestão

Case Study - Desafio

RESPONSÁVEL

DESTINATÁRIO

LOCAL

- Fomentar o gosto pela arte;
- Apresentar à comunidade educativa o trabalho realizado
pelos alunos na disciplina de Educação Visual.

Prof.ª Graça Maria
Mendes

7.º, 8.º e 9.º ano
Comunidade Educativa

Átrio do ICE

- Apresentar e discutir propostas inovadoras nas mais
diversas áreas da gestão de empresas.

Prof. Pedro Ribeiro
Mucharreira

Alunos do 10.º e 11.º
anos e 12.º ano- CSE

Universidade Católica

Prof.ª Micaela Vieira

Alunos do 2.º Ciclo

ICE

Prof.ª Filipa Nunes
Prof.ª Susana Neves

Alunos ICE` Art e
Encarregados de
Educação

ICE

Prof. Pedro Ribeiro
Mucharreira

Alunos do 10.ºe 11.º anos
e 12.º ano- CSE

ICE/ISCTE

RESPONSÁVEL

DESTINATÁRIO

LOCAL

Prof.ª Graça Mendes

Alunos do 9.º Ano
Comunidade Educativa

Átrio do ICE

Diretores de Turma do 9.º
Ano

Diretores de Turma do 9.º
Ano

ICE

Prof.ª Isabel Matos

Alunos do 11.º Ano
CLH

Baixa Pombalina

Prof. Pedro Ribeiro
Mucharreira

Alunos do 11.º ano e 12.º
ano- CSE

ISCTE

Prof.ª Filipa Nunes
Prof.ª Susana Neves

Alunos ICE` Art

A definir

- Desenvolver a capacidade de criatividade, iniciativa e
autonomia;
-Harmonizar diversas formas de comunicar sentimentos num
só suporte escrito;
- Participar em atividades interpessoais e de grupo,
respeitando normas, regras e critérios de atuação e de
convivência.

14

St Valentine`s Day

Comemoração

20

À conversa com

Tertúlia de Teatro
Márcio Vicente

aguarda
confirmação

Jogo do
Investimento

Jogo do Investimento
do ISCTE

TEMA

ATIVIDADE

1

Máscaras

Exposição

1

Carnaval

Festa / Convívio

- Promover o convívio entre alunos e professores.

aguarda
confirma
ção

Lisboa Pombalina

Visita de Estudo

- Aplicar conhecimentos adquiridos;
- Proporcionar o contacto direto com o património;
- Desenvolver o espírito crítico e o gosto pela investigação.

aguarda
confirmação

11 e 12 Horas de
Gestão

11 e 12 Horas de
Gestão

aguarda
confirmação

Ida ao Teatro

Visita de Estudo

MÊS / DIA

MARÇO

OBJETIVO

- Partilhar experiências com um ator profissional de teatro.

- Jogar o jogo didático e de simulação de investimentos
bolsistas.

OBJETIVO

- Apresentar à comunidade educativa o trabalho
desenvolvido pelos alunos na aula de Educação Visual;
- Estimular o gosto pela arte.

- Dotar os alunos de conhecimentos teórico-práticos nas
diversas vertentes da gestão fomentando nos alunos
competências transversais.
- Partilhar de experiências e criar hábitos culturais.

Prof.ª Isabel Matos
Prof.ª Sandra Cruz
Prof. Rui Pereira

Alunos do 6.º ano

Lisbon Story Center

Prof.ª Graça Mendes

Alunos do 7.º e 8.º ano

Sintra

RESPONSÁVEL

DESTINATÁRIO

LOCAL

Departamento de
Educação Física

Alunos do 8.º e 9.º anos
e Secundário

ICE

A.E.

Alunos e professores

ICE

aguarda
confirmação

O Terramoto de
1755

aguarda
confirmação

World Press
Cartoon

Visita de Estudo

- Estabelecer com os alunos uma plataforma de reﬂexão e
de discussão e proporcionar-lhes uma visão relacionada com
o universo da Banda Desenhada e das artes que lhe são
próximas (cartoon, ilustração, cinema de animação).

TEMA

ATIVIDADE

OBJETIVO

3e4

Voleibol

IX Torneio de Voleibol
(4x4)

5

Final do 2.º
Período

Festa

5

Peça de teatro

Peça de teatro

- Divulgar o trabalho realizado pelo ICE´ART e promover o
ICE.

Prof.ª Filipa Nunes
Prof.ª Susana Neves

Alunos ICE` Art

Teatro Armando Cortez

23

Início do 3.º
Período

Início do 3.º Período

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

…………………………….

Todos os alunos e
professores

ICE

Prof.ª Susana Ramos
Prof.ª Carla Passagem

Alunos do 5.º ano

Auditório Pedro Arrupe,
Lisboa

Prof.ª Emília Infante
Prof.ª Sandra Cruz

Alunos do 9.º ano

Museu do Aljube

Prof. Valter Carlos

Alunos do secundário

FCUL

Prof.ª Filipa Nunes
Prof.ª Susana Neves

Alunos ICE` Art

A definir

Prof. Pedro R.
Mucharreira

Alunos do 12.º ano
CSE

Empresas Parceiras da
Junior Achievement

Diretores de Turma

Encarregados de
Educação do 5.ºe 7.º
anos

Sala das Turmas

MÊS / DIA

ABRIL

Visita de Estudo

- Proporcionar o contacto com o património histórico-cultural;
- Desenvolver o espírito crítico e o gosto pela investigação;
- Enriquecer as experiências dos alunos;
- Promover o relacionamento interpessoal;
- Desenvolver o gosto pela preservação do património;
- Consolidar e aprofundar as aprendizagens adquiridas em
sala de aula sobre o Terramoto de 1755 e a reforma
Pombalina.

2

O Príncipe Nabo

Ida ao Teatro

aguarda
confirmação

Revolução dos
Cravos –
Resistência e
Liberdade

Visita de Estudo

11

Dia Aberto da
FCUL

………………………..

aguarda
confirmação

Bastidores e
Camarins

aguarda
confirmação

Junior
Achievement

Programa “Braço Direito”

24

Reunião

Reunião de DT com
Encarregados de
Educação

- Gerar hábitos de prática desportiva num quadro de
promoção da saúde, da qualidade de vida e da cidadania.
- Promover o convívio entre os alunos e os professores

- Motivar os alunos para a leitura da obra O Príncipe Nabo,
de Ilse Losa;
- Levar os alunos a terem contacto com a estrutura do texto
dramático.
- Proporcionar o contacto com o património histórico-cultural;
- Desenvolver o espírito crítico e o gosto pela investigação;
- Enriquecer as experiências dos alunos;
- Promover o relacionamento interpessoal:
- Desenvolver o gosto pela preservação do património;
- Consolidar e aprofundar aprendizagens adquiridas em sala
de aula sobre a resistência no período da ditadura
salazarista.
……………………………
- Promover e estabelecer contacto com a realidade teatral.
- Acompanhar a atividade de shadowing. Os alunos
selecionados pela Junior Achievement acompanharão
durante um dia um profissional numa empresa de referência,
parceira desta organização.
- Fomentar as relações entre a escola e os encarregados de
educação;
- Sensibilizar os Encarregados de Educação para a
necessidade de acompanharem a vida escolar dos seus

educandos;
- Solicitar o apoio e a colaboração dos Encarregados de
Educação no desenvolvimento das tarefas dos alunos e das
atividades da escola;
- Detetar problemas pedagógicos, disciplinares ou outros e
propor estratégias de remediação;
- Dar conhecimento das atividades escolares;
- Esclarecer sobre a legislação em vigor.

29

30

MAIO

MÊS / DIA

TEMA

Encarregados de
Educação do 6.º ano e
Secundário

OBJETIVO

RESPONSÁVEL

DESTINATÁRIO

- Expor desenhos na escola executados pelos alunos do 3.º
Ciclo de Educação Visual;
- Fomentar o interesse e gosto pelo desenho e pela arte.

Prof.ª Graça Maria
Mendes

3.º Ciclo

Exposição
Coletiva

Exposição

29 e
30

Convívio
Desportivo

XI Convívio desportivo
ICE

- Gerar hábitos humanos de prática desportiva, num quadro
de promoção da saúde, da qualidade de vida e de cidadania.

Departamento de
Educação Física

7.º e 8.º anos

Herdade das Parchanas

TEMA

ATIVIDADE

OBJETIVO

RESPONSÁVEL

DESTINATÁRIO

LOCAL

7

Noite de Gala

Jantar e Baile

- Comemorar o final de ciclo escolar.

Diretores de turma do 9.º
e 12.º Anos

Alunos do 9.º e 12.º anos

A definir

15

Peça final de ano
letivo

Peça de teatro

- Divulgar o trabalho realizado pelo ICE´ART e promover o
ICE.

Prof.ª Filipa Nunes
Prof.ª Susana Neves

Comunidade Educativa

Centro Cultural Malaposta

3a5

Viagem de
Finalistas

Viagem de Finalistas

Diretores de Turma

9.º ano

A definir

5

- Promover o convívio entre os alunos e professores.

15

…………………….

Festa Final de
Ano

Festa Final de Ano

- Promover o convívio entre os alunos, professores,
assistentes operacionais, amigos e familiares.

Reunião Geral de
Professores

- Informar e analisar assuntos referentes ao decurso do ano
letivo.

- Tratar de assuntos relacionados com as turmas.

Reunião

Átrio do ICE

Alunos do 9.º, 11.º e 12.º
anos

Final do Ano
Letivo

…………………………………………………………………

………………..

14

AO LONGO DO ANO
LETIVO

LOCAL

aguarda
confirmação

MÊS / DIA

JUNHO

ATIVIDADE

Encarregados de
Educação do 8.ºe 9.º
anos

Reunião de Diretores de
Turma

Reunião de Conselho
Pedagógico

- Debater assuntos de natureza pedagógica.

Alunos do 5.º, 6.º, 7.º, 8.º
e 10.º anos

ICE

Alunos, professores,
assistentes operacionais,
amigos e familiares

ICE

Direção Pedagógica

Professores do ICE

Auditório

Direção Pedagógica

Diretores de Turma

Auditório

Presidente do Conselho
Pedagógico

Membros do Conselho
Pedagógico

ICE

Avaliação Intercalar
1.º e 2.º Períodos

Reuniões de Conselho de
Turma

Reuniões de Conselho
de Turma

- Avaliar o aproveitamento, comportamento e assiduidade
dos alunos;
- Identificar os problemas de natureza pedagógica e
disciplinar e situações a carecer de apoio pedagógico;
- Avaliar os Planos de Acompanhamento Pedagógico (PAP)
- Avaliar o Plano de Turma (PT).

Programa “A Empresa”
Diversas atividades:
Feira ilimitada /
Competição Nacional

Todos os alunos

Diretores de Turma,
Professores dos
Conselhos de Turma

Todos os professores

Salas a definir

Prof. Pedro Ribeiro
Mucharreira

Alunos do 10.º ano CSE e
12.º ano
de Ciência Política

ICE / Junior
Achievement

Prof. Pedro R.
Mucharreira
Prof.ª Isabel Matos

Alunos do 12.º ano CLH
e 12.º ano
de Ciência Política

ICE /
Assembleia da
República

- Avaliar o aproveitamento o comportamento e a assiduidade
dos alunos;
- Propor estratégias para superar os problemas detetados;
- Efetuar o ponto de situação sobre o Plano Turma.

Avaliação de final de 1.º,2.º
e 3.ºperíodos

Junior Achievement

Mediateca
Salas

Diretores de Turma,
Professores dos
Conselhos de Turma

- Promover o espírito empreendedor junto dos jovens e
prepará-los para uma economia global. A sua missão
assenta em valores como o empreendedorismo,
responsabilidade e iniciativa. Partindo da máxima: “não se
nasce empreendedor, aprende-se…”, esta iniciativa consiste
na criação e gestão de uma miniempresa, com a
colaboração de professores e voluntários. Neste sentido, os
alunos terão que desenvolver várias etapas associadas ao
projeto, nomeadamente a criação de uma ideia de negócio,
verificação da viabilidade da ideia no mercado,
desenvolvimento de um plano de negócios e de um plano de
marketing para divulgação do projeto. É também estimulado
o contacto com outros estudantes, através da procura de
parcerias nacionais e/ou internacionais.
- Promover a intervenção política.

Parlamento dos Jovens

Maio / junho / julho

Avaliação Externa (Despacho nº 6020-A/2018 DR 2.ªsérie nº 116 - 19 de junho)
Alunos do 5.º ano

Matemática e Ciências Naturais
História e Geografia de Portugal
Educação Física

Alunos do 8.º ano

Português
História e Geografia

Alunos do 9.º ano

Português e Matemática.

Alunos do 11.º ano

Física e Química A; Biologia e Geologia; Filosofia; Inglês;
Geografia A; Economia A; M.A.C.S..

Alunos do 12.º ano

Português, Matemática A e História A.

Provas de Aferição

Provas Finais

Exames Nacionais

Avaliar os conhecimentos dos alunos a nível nacional

Salas a definir

Provas de equivalência à
frequência

Alunos do 2.ºe 3.º ciclos e
secundário

Disciplinas diversas, não sujeitas a avaliação externa.

Avaliar os conhecimentos dos alunos a nível de escola

Plano Anual do Gabinete de Psicologia
MÊS / DIA

TEMA

1.º P

Todo
o ano

ATIVIDADE

Alunos referenciados

Atendimento e Apoio
Psicoterapêutico

- Prestar apoio/orientação à comunidade escolar.
- Acompanhar diretamente por sinalização do DT/EE ou por
interesse do próprio aluno: apoio nos métodos de estudo,
exercícios de treino cognitivo, psicoterapia de apoio (gerir a
ansiedade, dificuldades nas relações interpessoais, baixa
autoestima e qualquer situação que os alunos sintam como
uma dificuldade ou preocupação para si).

Professores, Pais e
Alunos

Avaliação,
Encaminhamento e
Acompanhamento de
alunos com NEE

- Realizar avaliação psicológica e/ou cognitiva aos alunos
sinalizados pelos DT/EE a fim de diagnosticar problemáticas.
- Encaminhar para outras respostas necessárias e posterior
articulação entre técnicos/agentes educativos.
- Apoiar aos alunos com NEE ao longo do ano, diretamente
(em grupo ou individual) e através do DT.
- Organizar os processos dos alunos avaliados segundo a
legislação do regime especial (Decreto-Lei 3/2008) em
conjunto com o DT.
- Avaliar os alunos através de um Teste de Interesses e uma
Bateria de Aptidões quanto aos seus interesses e aptidões
vocacionais.
- Orientar face às opções disponíveis após o 3.º ciclo e
informar sobre percursos escolares e saídas profissionais.
- Os alunos são levados a refletir, ao longo do processo de
orientação, sobre a sua tomada de decisão. Terão para o
efeito sessões em grupo e duas entrevistas individuais.
- Prevê-se que o programa decorra no 1.º e 2.º Período a fim
de terminar com o relatório final no início do 3,º Período.
Atendimento a Pais/EE dos alunos inscritos.

Programa de Orientação
Escolar e Profissional

Todo
o ano

Atendimento

- Estar disponível para prestar apoio/orientação à
comunidade escolar.

Atendimento

- Aplicar um questionário para recolha de necessidades às
turmas do 12.º ano.
- Organizar sessões de esclarecimento/orientação face ao
percurso universitário e à procura do primeiro emprego.

2º P

DESTINATÁRIO

- Realizar entrevistas a todos os alunos acompanhados no
seu processo educativo pelo SPO

1º e 2º
P

Orientação
Escolar e
Profissional

RESPONSÁVEL

Entrevista de Acolhimento

Apoio
Psicopedagógico

Todo
o ano

OBJETIVO

LOCAL

Professores, Pais,
Alunos e outros técnicos
Gabinete de
Psicologia

Psicóloga Cristina Barata

Alunos do Secundário

Jan.

“Da Escola à Profissão” –
I
Sessão de
esclarecimento

- Sensibilizar para a importância da tomada de decisão sobre
o seu percurso escolar no secundário.
- Informar sobre as ofertas educativas do ICE e algumas
saídas profissionais.
(Parceria com o corpo docente do ensino secundário)

Auditório do ICE

Nov./
Março

“Da Escola à Profissão” –
II
Sessão de
esclarecimento

- Esclarecer algumas áreas profissionais.
- Sensibilizar os alunos para a vida profissional com o
objetivo de ajudar na sua tomada de decisão quanto ao
percurso escolar.
(Convidados: profissionais a definir)

Auditório do ICE

Desenvolvimento
Pessoal

“A Promoção Cognitiva”

- Desenvolver competências: pretende-se sensibilizar os
alunos para a estimulação cognitiva como uma mais-valia na
sua vida diária (treino da memória, da atenção e do
raciocínio).
(Prevê-se a realização de 8 sessões)

“Lidar com a Diferença”

- Sensibilizar para a relação com pessoas com deficiência
física, sensorial ou intelectual e, simultaneamente, para as
diferenças gerais entre as pessoas.
(Prevê-se a realização de 4 sessões)

“Pensar, Sentir e Agir”

- Promover competências sociais nos alunos: a comunicação
não-verbal, saber ouvir, a assertividade, as emoções, a
reação vs consequência, a importância das regras, o
trabalho em equipa e a motivação face à escola.
(Prevê-se a realização de 6 sessões)

Turmas do 8.º ano.

Sala deaula

Turmas do 2.º ciclo

Sala de aula

Turmas do 7.º ano

Sala de aula

Ao longo do ano

Outras atividades
Aulas de Preparação de
Exame

Alunos do 9.º, 11.º e 12.º anos

Aulas Extra

Alunos do secundário

Aulas de Apoio
Pedagógico Acrescido

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos e
Secundário.

Sala de Estudo Orientado

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos

Clubes Variados

- Club´Inglês (5.º, 6.º e 7.º)
- Clube das Ciências (3.º ciclo)
- Clube do Ambiente (2.º ciclo)
- Clube de Música (2.º ciclo)
- Clube de Cinema (9.º e secundário)
- Clube de teatro (ICE’ Art) – 2.º, 3.º
ciclo e secundário
- Clube de Artes (Experimenta i c e) 2.º e 3.º ciclos
- Clube da Matemática (Hora
LudoMat) - 5.º, 6.º e 7.º anos

- Analisar/resolver exames nacionais anteriores;
- Contribuir para o sucesso escolar, melhorar os resultados dos alunos nos exames/ provas finais;
- Incentivar ao rigor e à exigência de todas as partes intervenientes no processo de ensino/aprendizagem.

- Esclarecer dúvidas mais persistentes;
- Reforçar as aprendizagens.
-Promover as condições que assegurem a plena integração escolar dos alunos que apresentem lacunas
e/ou dificuldades.
- Promover a realização dos trabalhos de casa;
- Orientar o estudo das matérias das disciplinas do currículo;
- Incentivar a adoção de métodos de estudo e trabalho.

Salas a definir

- Criar condições que permitam o alargamento de conhecimentos de natureza variada;
- Contribuir para o enriquecimento pessoal;
- Proporcionar uma relação lúdica e exploratória em diferentes áreas do saber;
- Incentivar o desenvolvimento cultural da comunidade educativa;
- Oferecer aos alunos um espaço onde possam descobrir que outros partilham dos mesmos interesses.

Nota: Ao longo do ano, poderão ser incluídas neste plano atividades não previstas, mas consideradas relevantes para o processo de ensino/aprendizagem.

