
Projetos
AGEILHAVO

Avaliação
Projetos

Ensinar faz com que o mestre atualize seu saber, abra a

própria cabeça para perguntas. (Içami Tiba)

A elaboração de projetos escolares direciona o crescimento pessoal e intelectual dos

alunos, diante das situações adversas, proporcionando um melhor desempenho das

atividades associadas, além das relações interpessoais no decorrer e após o período de

integração e execução do projeto escolar, encaminhando para o desenvolvimento

pessoal do aluno.
José Inaldo Belfort de Oliveira;  Projetos Escolares para Melhoria das Práticas Pedagógicas

Coordenador da implementação do PAA Clubes e Projetos

Professor Filipe Tavares



Ava���ção | Clu��� � Pro����s 2021-2022

Neste ano Letivo 2021-2022, o Agrupamento de Escolas de ílhavo contou com os seguintes Projetos e Clubes nas escolas do Agrupamento.

Legenda da sinalética à frente do nome de cada Projeto Clube: Avaliado🔼 Não foi implementado🔻
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Clube / Projeto Escolar Breve Apresentação
Público-Alvo
escola, ciclo,
anos turmas

Horário e
Total de tempos
lecionados

Responsável
e outros
professores

Grupo de Teatro

MarAlegre🔼

Grupo de Teatro MarAlegre,

Dirigido a todos os que pretendem ter experiências

relacionadas com a expressão dramática e o teatro.

Serão promovidas atividades de iniciação ao teatro e

serão realizadas parcerias com outras entidades:

possibilidade de participação em oficinas de formação,

assistência a espetáculos em parceria com o Projeto 23

Milhas e convidados, intercâmbios com outros grupos

de teatro ou outros projetos de formação para jovens.

Apesar do horário definido, o mesmo poderá sofrer

ajustes conforme as iniciativas que iremos frequentar.

Alunos do 2º

e 3º Ciclo,

Secundário e

Profissional

(inscrições

limitadas a 10

alunos)

4ª feira

14h00 às

15h30

Anabela

Mateus,

Filipa

Santos

Avaliação Total de alunos envolvidos:
Total de tempos

ao longo do ano:

Frequentaram o projeto 12 alunos da EB José Ferreira Pinto Basto. Os alunos da Escola Secundária não tiveram acesso ao projeto devido a

questões relacionadas com o plano de contingência do agrupamento. Devido a este constrangimento não foram agendadas atividades fora

de escola. Há a salientar:

- a participação do grupo na Oficina "Dança e Literatura” promovida pelo projeto 23 Milhas, dinamizada pela Companhia Paulo

Ribeiro. Esta abordagem permitiu um cruzamento dos territórios da dança e da literatura, descobrindo e movendo novas relações de

sentido entre texto e movimento - Traduzir para ritmo, intensidade, forma, as emoções, os seus ritmos e rimas, as pausas e os

recursos expressivos, em momentos de dança. Ao mesmo tempo, a partir do imaginário físico, os alunos puderam dar pernas às

palavras e lugar aos versos que criaram;

- a participação dos alunos do MarAlegre no mês da leitura promovido pela Biblioteca Escolar com 3 momentos de Leituras encenadas

de diferentes atos da obra “Heróis do Mar” usando palcos improvisados- a cantina e o lago da escola;

- semanalmente foram dinamizadas sessões de trabalho nas quais foram trabalhadas a mímica lúdica, a mímica interpretativa e a voz

com a descoberta do tom certo para cada palavra, da emoção, da respiração e da sua colocação para ser entendida.

As responsáveis

Anabela Mateus

Filipa Santos
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Projeto Fotografia e
Multimédia 🔼

“Uma imagem vale por mil palavras”
Este ano não funcionará em regime de clube.

Pretende dar continuidade ao gosto pela fotografia e
sensibilidade visual num contributo dos alunos de EMRC
e Cidadania das turmas 9C, 9D e 5E.

Espaço dedicado à Fotografia vocacionado para a
partilha de ideias e imagens alimentando as redes
sociais da Escola cultivando um olhar atento e focado
na diversidade da Vida e beleza do universo.

ESJCCG

EBJFPB

Filipe
Tavares

Avaliação Total de alunos envolvidos: 60
Total de tempos

ao longo do ano:

sem tempos

atribuidos

Este projeto, tendo como base a imagem e a fotografia levou-nos a um grande incremento nas publicações das redes sociais do

agrupamento.

De uma forma muito livre e colaborativa especialmente os alunos dos nonos anos e secundário nas aulas de EMRC e Cidadania e alunos que

sendo utilizadores da Biblioteca da EBJFPB ajudaram a construir um vasto conjunto de publicações nas redes sociais do agrupamento,

Facebook, Instagram e Youtube. Facilitando registos fotográficos, colaborando na produção de materiais e textos para serem publicados nas

nossas redes sociais. Além de tudo isto foi feita articulação e assessoria com vários projetos para a operacionalização de diversas atividades.

Foram lançadas algumas atividades nas disciplinas de EMRC e Cidadania especificamente para este efeito que, abordando as temáticas

curriculares, acabaram por ser um desafio à criatividade e à partilha bem como que uma página ilustrada sobre as várias temáticas.

Destaco as atividades 25 de abril, cadeira intercultural, a minha voz vai mudar o mundo, cores e formas da vida trabalhos em Plasticina na

disciplina de emrc entre outras… por fim quero realçar ainda o espaço da Biblioteca da EBJFPB que de uma forma semanal se coloriu quase

sempre com novos desafios e exposições e que serviram foram alvo de registo e elaboração de diversas publicações de texto, imagem e

Video nas redes sociais do Agrupamento.

De uma forma global podemos dizer que o Clube de Fotografia e Multimédia foi uma mais valia que se fez sentir no incremento e diversidade

de partilhas nas redes sociais do agrupamento. Demonstrando que o cultivar de um olhar atento e focado na diversidade da vida e beleza do

universo, bem como nas coisas que nos rodeiam, mesmo que simples e corriqueiras se revestem de grande valor, despertando a sensibilidade

estética e artística dos nossos alunos bem como mostrando à comunidade educativa um manancial de atividades, dinamismos que nos

encheram de cor a por vezes de magia.

O Professor

Filipe Tavares
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“Projeto Pedagógico -

Diálogo com os Direitos

Humanos”🔼

“O papel do Estado-Nação na Educação do
século XXI”

Conhecer e compreender a contemporaneidade
e a globalização como um fenómeno que parece
homogeneizar valores e cultura.
Olhar crítico sobre a crise económica mundial e
as desigualdades sociais.
Horário definido pela aplicação na turma.

ESJCCG

3ª feira
10:15 - 11:00
sexta feira
10:15 - 11:00

M. de Fátima
Godinho
CT10ºC
Parceria com Seção de
Defesa dos Direitos
Humanos, Universidade
de Coimbra.
Aberto á colaboração de

todos os Professores.
Interdisciplinaridade
entre História B e
Economia.
Parceria com alunas
de Educação
Especial.

Avaliação
Total de alunos envolvidos:

6 alunos de 10ºC | 2 alunas de Educação

Especial

8
Total de tempos

ao longo do ano:

90 minutos por

semana

Este projeto permitiu um enorme espírito de equipa e interdisciplinaridade entre as disciplinas de História B, professora M.de Fátima
Godinho e Economia, professora Clarinda Lopes. Os alunos pesquisaram as desigualdades sociais provocadas pela falta de medidas públicas
governamentais estratégicas, bem como pela pandemia Covid-19 e como fator adicional a Guerra na Ucrânia.
Como resultado desta pesquisa, os alunos dinamizaram uma exposição dos seus trabalhos no bloco B para dar conhecimento à comunidade
educativa.
Nesta linha de pensamento, as Desigualdades Sociais integraram a exposição “A Cultura das Tradições Ciganas”em parceria com as alunas de
Educação Especial, Iara Monteiro e Carina Gil, apoiadas pela professora M. de Fátima Godinho. Esta exposição foi pioneira na escola,o que
agradou aos alunos de etnia cigana que passavam no bloco E e viam a sua história na escola.
Este projeto fortalece a identidade dos alunos, bem como a sua autonomia integrada no respeito ao direito pela diferença.

A professora
M. de Fátima Godinho
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“Projeto Pedagógico - Por

que razão só hoje as

mulheres conseguem os

seus direitos?”🔼

“O que a Escola tem a ver com isso?”

Conhecer e compreender a exclusão das Mulheres na vida

pública, ao longo dos séculos.

Conhecer a Convenção das Nações Unidas sobre a

Eliminação de todas as formas de Discriminação contra as

Mulheres.

Conhecer as principais Conferências que permitiram a luta

pelos Direitos da Mulher.

Debater o paradigma da mulher casta, submissa e fiel.

Avaliar o impacto das mulheres que contribuíram para a

emancipação feminina.

Horário definido pela aplicação na turma.

Palestra com Criminologista João Ribeiro

Parceria com APAV, GNR de Ílhavo, GNR de Aveiro e

Representante da CMI.

ESJCCG

2º feira
8:30 - 9:15
6ª feira 12:00
- 12:45

M. de Fátima
Godinho

Alunos de 12ºC
Aberto à
colaboração de
todos os
Professores.
Parceria com
Criminólogo,
Mestre João
Ribeiro,
Universidade
de Aveiro.
Testemunho
do Engenheiro
Senos da
Fonseca para
um trabalho de
grupo.
APAV, CPCJ,
CMI e GNR.

Avaliação Total de alunos envolvidos:
22 alunos

de 12º C
Total de tempos

ao longo do ano:

90 minutos

por semana

“O que a Escola tem a ver com isso?”

Esta pesquisa abarcou subtemas como o Aborto, o 25 de Abril para percecionar a conquista de Direitos das Mulheres no nosso país, A Dama
dos Direitos Humanos, o Feminismo, onde a Mulher deve caminhar ao lado do Homem. Todos os subtemas foram apresentados na palestra
no anfiteatro da escola pelos alunos com mestria e foram expostos no bloco E para dar conhecimento à comunidade educativa.
Refiro que a exposição “O 25 de Abril” foi muito elogiada por professores desta escola dada a visibilidade apelativa das mudanças e
conquistas de direitos no nosso país.. O resultado proficiente da palestra em parceria com o criminólogo, Mestre João Ribeiro que
apresentou o seu livro nesta escola “Lenocínio vs Prostituição - uma visão dos Magistrados e Polícias”, bem como a articulação com a
apresentação dos trabalhos de grupo revelou a responsabilidade cívica e o espírito de tolerância de todos os statkeholders como cidadãos do
mundo. O livro reverte a favor das vítimas de Violência Doméstica. Esta escola foi pioneira na apresentação do livro, que é divulgado pelas
instituições do nosso país. As alunas Ana Pedro Figueiredo e Cláudia Bóia, do 12ºC, e a professora M. de Fátima Godinho participaram como
palestrantes na apresentação do livro, no auditório da Universidade de Aveiro.
O Mestre João Ribeiro  ofereceu um exemplar à Sra. Diretora, Professora Conceição Canhoto.

A professora
M. de Fátima Godinho
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KALGP🔼
KALGP

Este projeto nasceu no âmbito de uma formação para
professores de matemática na plataforma de
aprendizagem Khan Academy. O Agrupamento de
Escolas de Ílhavo é constituído por Escolas de Referência
de Ensino Bilingue para Alunos Surdos e propõem-se a
interpretar os vídeos KA para Língua Gestual Portuguesa
e controlar a qualidade dos mesmos junto dos alunos
surdos.

AgEI

Hugo
Pereira,
Teresa
Pereira, Rui
Dias, Maria
João
Vilarinho

ILGP

Grupo 360

Avaliação Total de alunos envolvidos:
Total de tempos

ao longo do ano:

O projeto KALGP iniciou a sua atividade este ano letivo com equipamentos novos patrocinados no âmbito da parceria estabelecida com a

Fundação Altice, este fator foi determinante na consolidação e melhoria de processos. O número de vídeos interpretados aumentou face ao

período homólogo do ano letivo anterior. A campanha de divulgação permitiu um conhecimento nacional e internacional deste projeto e

consequentemente do AgEI. Foram feitas divulgações a todos os agrupamentos EREBAS nacionais estabelecendo contactos com as direções e

estruturas intermédias. Foram estabelecidos contactos com a DGE, tendo o projeto sido divulgado a nível nacional pela DGE. Foram feitas

palestras em conferências de educação como o Tic@Portugal 2022, ou “conversas à tarde com a Educom”. O projeto tem sido considerado

de enorme relevância pela Fundação Altice e tem merecido especial atenção pela Khan Academy Americana, a qual tem demonstrado

interesse em conhecer melhor a estrutura do mesmo.
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Escola Promotora da

Saúde(EPS)🔼
Escola Promotora da Saúde(EPS
-Promover a literacia em saúde;
-Desenvolver atitudes e valores que suportem
comportamentos saudáveis determinantes para o
bem-estar físico, social e mental;
-Valorizar comportamentos que conduzam a estilos de
vida saudáveis;
-Executar procedimentos de suporte básico de vida.

ESDJCCG
(3ºciclo e
Secundário)

3ªF
11h00-1h.45;
4ªF
10h15-11h00
5ªF
12h00-12h45
5ªF

13h45 -
14h30

Isabel
Castanheira,
Fátima
Seabra

Avaliação
Total de alunos envolvidos:

8ºAno-134 | 9ºAno-96 | 11ºAno-60 | Total - 290
290

Total de tempos

ao longo do ano:

2 blocos

semanais

EBJFPB

Dinamizadora: Maria Helena Gonçalves

Outras pessoas envolvidas/Apoios: Centro de Saúde de Ílhavo.

Destinatários: Alunos da E.B. José Ferreira Pinto Basto do 5º e 6º

Ano.

1. Objetivos:

• Dar a conhecer o projecto EPS em conjunto com o Centro

de Saúde de Ílhavo.

• Realizar boas práticas de saúde e ensinar a comunidade

educativa a aplicá-las.

• Envolver a comunidade educativa em adotar

comportamentos saudáveis.

• Desenvolver estratégias de promoção de saúde individual

e comunitária.

2. Atividades desenvolvidas:

Palestras:

• Alimentação sem complicação. (6º Ano)

• Projeto Ecrã Desligado, Sono Bem Aproveitado (6º Ano)

• Educação Postural – Projeto + Cooluna. (5º Ano)

• Saúde Oral - Cheques dentista

3. Número de turmas/alunos envolvidos:

Toda a comunidade escolar, do segundo Ciclo, dividida pelas

diferentes actividades.

4. Grau de consecução dos objetivos

(superados/atingidos/parcialmente atingidos):

Todos os objetivos propostos foram atingidos.

5. Custos envolvidos:

Não houve custos.

6. Conclusões:

O projeto funcionou bem, tendo dinamizado ao longo do ano as

atividades a que se propôs, mediante as horas dadas à docente

envolvida.

Escola E.B. José Ferreira

Pinto Bastos do Agrupamento de

Escolas de Ílhavo, 7 de julho de

2022

A dinamizadora,

Helena Gonçalves

ESJCCG

Este projeto desenvolveu ao longo do ano letivo  as seguintes atividades

1. Comemoração do dia mundial da Alimentação: segundo o tema - As Nossas Ações são o nosso Futuro com: - Lanche saudável para a

comunidade escolar; - Lanche saudável na sala de professores. Os professores partilham os alimentos que confecionaram ou adquiriram;

-Exposição de posters, no Bloco E, sobre diferentes tipos de dietas alimentares; -Exposição temática na Biblioteca Escolar.

2. Desenvolvimento do tema alimentação saudável nas aulas de Ciências Naturais.

3. Ação sobre Suporte básico de vida para todos os alunos de 9ºano de escolaridade dinamizada pelos Bombeiros Voluntários de Ílhavo.

4. Projeto Medcom, dinamizado pela nutricionista Dra. Regina que promove a alimentação Mediterrânica e avalia a adesão ao padrão

alimentar desta dieta através da aplicação de um inquérito aos alunos . 8º ano.
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5. Projeto de Educação para a Saúde – Sexualidade, Dependências e Comportamentos Nocivos dinamizado pelo enfermeiro Bruno Jesus, nas

turmas do 9º ano.

6. Projeto “Saber para ser mais” dinamizada pelos médicos da USF Costa de Prata. Esta atividade foi realizada em três sessões de 135 m para

as turmas A,  B e C  do 11º ano.

7. Dias Comemorativos  assinalados através de cartazes, frases colocados no placar do Bloco E (dinamização do placar da EPS)

8. Apresentação da candidatura ao “Selo da Escola Saudável” da Direção-Geral da Educação, no âmbito do Programa de Apoio à Promoção e

Educação para a Saúde (PAPES)

9. Elaboração de um Modelo de Ficha de Encaminhamento de alunos do AGEI que necessitam de um apoio mais especializado por parte do

Centro de Saúde.

As atividades foram planificadas e desenvolvidas em parceria com a Equipa da Unidade de Saúde Pública do Baixo Vouga orientada pela Dra.

Tânia Silva, Delegada de Saúde e com os Bombeiros Voluntários de Ílhavo.

Os objetivos foram totalmente atingidos, na medida em que os alunos participaram ativamente nas atividades propostas, demonstrando

grande interesse e motivação. O seu envolvimento permitiu consolidar conhecimentos, adotar comportamentos saudáveis e desenvolver

estratégias de promoção da saúde individual e comunitária.

A Equipa EPS

Isabel Castanheira  e  Fátima Seabra

AGEILHAVO - Avaliação 2021-22 pág. 8



Ava���ção | Clu��� � Pro����s 2021-2022

PROJETO "Penso, falo,

escrevo... logo existo! -

a Filosofia das

palavras"🔼

"Penso, falo, escrevo... logo existo! - a Filosofia das
palavras".

Trata-se de um projeto inovador, aplicado a uma turma-piloto,
o 7º E, ocupando o tempo letivo de 45 minutos de OPTE, logo
compatível com o horário dos alunos. De resto, em caso de
Ensino à Distância, funcionará de forma assíncrona.

Apesar da literacia que tentamos desenvolver numa escola, muitos jovens têm
bastante dificuldade em expressar ideias, em expor o pensamento, em ser
críticos, aceitando e não (se) questionando, nem a si mesmos, nem o Mundo
que os rodeia.

A verbalização do que que os encanta, preocupa ou afeta, ou não, do que
veem ou sentem, do seu “encaixe” numa sociedade com a qual nem sempre se
identificam, carece de ser trabalhada.

É preciso responder aos “porquês”, trocar ideias, partilhar experiências,
respeitando pontos de vista, crescendo no lema “Eu só sei que nada sei…”.
Esta humildade está para o conhecimento, como a água para o florescimento da
Natureza.

A escrita é outro campo a trabalhar, possibilitando, assim, o discorrer de
ideias, transmutando pensamentos, emoções, incentivando a imaginação…

Além disso, tendo os alunos a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento,
podem trabalhar vários temas interessantes.

Indo para o campo dos “porquês”, temos a disciplina de Física (e Química).
Visa-se uma partilha saudável e com benefícios para o espírito crítico, para a

iniciativa e como incremento da autoestima de alunos com mais dificuldades em
expressar-se. Poderá ser uma descoberta de Seres que cogitam e não se
deixam permanecer em zonas de conforto estagnadas.

EBJFPB

2ª feira -
12h45-13h30

(com os
alunos do 7º
E, em OPTE)

5ª feira -
10h15-11h00

6ª feira -
10h15-11h00
e
11h00-11h45

(preparação
das sessões)

Iolanda
Redondo

(parceria
com as
colegas Élia
Costa e Ana
Carolina)

Avaliação Total de alunos envolvidos: 6
Total de tempos

ao longo do ano:

O projeto nasce com a ideia de ser algo bastante enriquecedor, já que permite a troca de ideias, ao encarar diferentes temáticas e o

alargamento da visão do Mundo, promovendo valores, assim como o desenvolvimento de competências de oralidade e de escrita.

No 1º semestre, além de debates sobre temáticas da atualidade, como é o caso das alterações climáticas e a necessidade de alterar

comportamentos, houve referências culturais e ideológicas, como a questão dos Direitos Humanos.

Foi estabelecida a articulação deste projeto de "Filosofia para Crianças e Jovens" com as disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento/ Física e

Química (professora Ana Carolina Aurélio). A professora Élia Costa (Português) também tomou conhecimento das atividades, assim como a

Diretora de Turma, Luísa Afonso.

O interesse e empenho dos alunos foi notório. Depois dos debates prévios, os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver as temáticas

por escrito. No entanto, metade do grupo revelou dificuldades em expressar ideias.

Durante o 2º semestre, houve a continuidade das atividades do projeto, debatendo-se temas de interesse para reflexão (a guerra, o Eu e a

Vida), com subsequentes dissertações escritas individuais e de grupo, bem como o assinalar de determinadas efemérides, além da

articulação de trabalho com a professora Ana Carolina Aurélio, tendo em conta a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e as Cadeiras

Interculturais.

Os alunos foram geralmente assíduos e pontuais.O empenho foi heterogéneo, no que concerne aos trabalhos elaborados. A docente tentou

que uma aluna que não participava nem oralmente, nem por escrito, dado o seu perfil, o fizesse da forma como mais gostava, desenhando e

pintando. No entanto, a mesma não entregou qualquer trabalho, o que é de lamentar.

Além dos trabalhos iniciados/realizados em OPTE, havia a possibilidade de os alunos os enviarem por e-mail. A docente e dinamizadora

Iolanda lia, corrigia e repassava aos alunos a versão final, contando com o aval destes. Seguidamente, os trabalhos foram formatados por si,

para que se pudesse mostrar ao público.

Todo o trabalho culminou numa exposição de dez trabalhos escritos (dos dois semestres), com o apoio da referida professora, Ana Carolina,

no átrio da Escola Básica e respetiva publicação de fotos, na página do Facebook do Agrupamento.

No cômputo global, o saldo é positivo, tendo a docente procurado rentabilizar, da melhor forma possível, inovadora e profícua, os quarenta e

cinco minutos semanais de OPTE,  as ideias dos alunos nos debates e os textos elaborados.

Será algo para continuar e melhorar, por exemplo, saindo da sala de aula para a Biblioteca e outros espaços, envolvendo mais alunos.

Professora

Iolanda Redondo Brasil
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Eco-Escolas🔼

Projeto abrangente, local, regional, nacional e
internacional de educação e intervenção ambiental,
visando a educação para a sustentabilidade e
preservação/conservação de valores ambientais.
Integrado no projeto educativo do AGEI, tem expressão
em cada eco-escola, assegurando aprendizagens
curriculares e não curriculares, disciplinares e
interdisciplinares, sobre o cuidado do ambiente. Tem
fundamento nas metas da ONU, para o desenvolvimento
sustentável.
Pretende sensibilizar e educar para estilos de vida mais
amigos do ambiente e a adoção de atitudes e
procedimentos que contribuam para uma sociedade
mais desenvolvida, sustentável e equilibrada em termos
ambientais.

ESDJCCG

EBJFPB

2ªF 10:15/ 11:45
6ªF 10:15/11:45

2ªF 15:30/16:15
6ªF 10:15/11:45

2ª F
10:15 - 11h
3ª F
15:30 - 16:15

3ª F  10:15/12:45
4ªF 10:15/12:45

3ªF
10:15/ 12:45
Manhã

3ª feira
12-12.45

Fátima
Seabra;

Eugénia
Neves;

Rosa Ramos;

Isabel
Castanheira;

Eduardo
Monteiro.

Carla Andril

Avaliação
Total de alunos envolvidos:

EBJFPB-80 ESJCCG 170 250

Total de tempos

ao longo do ano:

63 +

48+30+45+70

blocos

EBJFPB-

15 blocos

EBJFPB - Professora Carla Andril

Eco-Escolas 2021-22 AGEILHAVO - CANDIDATURA AO GALARDÃO https://youtu.be/PPUV82IqrRU

Tema(s) abordado(s): Alimentação Saudável

Ação de sensibilização para uma alimentação

saudável.

Exposição de cartazes e trabalhos elaborados

pelos alunos.

Cerimónia da entrega de Bandeiras pelo Município

Participação dos alunos para que possam receber

a bandeira, prémio pelas boas práticas que

realizamos.

Tema(s) abordado(s): Proteção do ambiente,

Reciclagem.

Ação de sensibilização, junto de várias turmas da

escola.

A atividade visou chamar a atenção sobre os

perigos, para os seres vivos, da quantidade de

plástico descartável que atualmente existe nos

oceanos e mares

DESPLASTIFICA | AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO

Tema(s) abordado(s): Resíduos

Natal Reciclado, criação de decoração recorrendo

a materiais reciclados, sacos de papel que

envolvem os talheres na cantina e árvores com

informações relativas aos temas do eco-escolas.

Tema(s) abordado(s): Resíduos

Criação de lembranças para oferecer na cerimónia

do Hastear de bandeira.

Porta chaves feitos com rolhas recicladas e

decoradas com materiais usados ou/e pintadas.

Tema(s) abordado(s): Energia, resíduos e espaços

exteriores.

Dia do eco-escolas, Neste dia, além da

comemoração da atividade foi realizado hastear

de bandeira. Toda a comunidade esteve presente.

Foi feita a tradução para Ucraniano pois

recebemos alunos oriundos deste País que

queríamos integrar. Gravação do vídeo Projeto 25

anos Eco-escolas e apresentação do mesmo à

comunidade na biblioteca municipal de Ílhavo.

Sou uma eco-escola porque… Gravação do vídeo

com tradução em LGP.

Tema(s) abordado(s): Proteção e Importância da

Floresta

SEMANA DA FLORESTA  Exposição de cartazes

Cantinho ECO-ESCOLAS | Dinamização: Clara

Rodrigues, Daniela Matos, Ana Vieira Núcleo de

estágio do grupo 230.

Tema(s) abordado(s): Ambiente

Dia da árvore comemoração com a participação de

toda a escola.

Cada turma decorou uma folha com frases sobre o

ambiente para criação da árvore final.

Tema(s) abordado(s): Proteção dos ecossistemas

Ação de sensibilização à importância dos rios,

18/05/2022 Com a colaboração da Câmara

Municipal de Águeda e do Fluviário de Mora.

Divulgação das atividades do “Fluviário de Mora”;

Identificação de algumas espécies características

dos rios. Conhecimento do ciclo de vida de alguns

peixes  enguia, salmão. Público alvo: 5ºB e 5ºE

Tema(s) abordado(s): Reciclagem, ar, água,

biodiversidade.

Ações de sensibilização à proteção da água e das

abelhas. Construção de maquetes para recolha da

água da chuva. Exposição de trabalhos.

Dinamização: Ana Vieira, Daniela Matos, Inês

Gomes, núcleo de estágio do grupo 230. | Turmas:

5º B e 5º C

Tema(s) abordado(s): Proteção da Biodiversidade,

Reciclagem.

CONSTRUÇÃO DE COMEDOUROS, BEBEDOUROS e

MINI-ECOPONTO e Ações de sensibilização |

Turmas: 5º B e 5º C; Dinamizado: Clara Rodrigues,

Daniela Matos, Ana Vieira, Núcleo de estágio do

grupo 230.

CONSELHO ECO-ESCOLAS

Dinamizado: Carla Andril, Clara Rodrigues,

Fernanda Fino, Anabela Mateus e com a presença

da Câmara Municipal de Ílhavo: Eng. Luís Rabaça e

Junta de Freguesia de S. Salvador: Dr. João Braga

Apresentação do trabalho desenvolvido e

propostas de atividades para o próximo ano letivo.
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ESDJCCG- Equipa Eco-Escolas
Campanha de recolha de papel, "Papel para reciclar" revistas, livros e outros materiais de papel sem utilidade enviados para reciclagem, numa empresa
que, em contrapartida forneceu à Escola rolos de papel reciclado.

Manutenção e alindamento dos espaços exteriores do recinto escolar (pintura da mesa e rosa dos ventos) em parceria com as professoras Adélia Batata e
Sara Bandarra.

Manutenção e renovação das floreiras exteriores,

Preparação do terreno da horta biológica e plantio de diversas culturas: alfaces, couves, cebolinho. Semearam-se favas e ervilhas com a ajuda dos alunos
da Educação inclusiva. Construção de um novo compostor pela Junta de freguesia de Ílhavo e sua manutenção

Em conjunto com o projeto PES comemorou-se o dia Mundial da Alimentação com a oferta de um lanche saudável à comunidade escolar (fruta, padas
com queijo)

COP 26 - Líderes mundiais encontram-se em Glasgow, na Escócia, para a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Visionamento de
vídeos - “O dinossauro”. Partilha de preocupações ambientais e alerta para mudança de atitudes.Dinamização nas turmas:Frases escritas pelos alunos do
secundário e visita ao site das nações unidas para acompanhar as notícias diárias

Cerimónia da entrega de Bandeiras Verdes pelo Município com a participação de alunos que receberam a bandeira, prémio pelas boas práticas que
realizamos.

Realização da auditoria ambiental por meio de um formulário online no fim dos semestres (1º fase e 2ª fase)Pesquisa, seleção e sintese de informação para
elaboração de posteres sobre conservação e proteção dos ecossistemas (áreas protegidas), nas turmas do 8º ano. Exposição dos posteres no atrio do loco
B, no final do ano (2º semestre).

Pesquisa, seleção e sintese de informação para elaboração de posteres sobre conservação e proteção dos ecossistemas (áreas protegidas), nas turmas do
8º ano. Exposição dos posteres no átrio do loco B, no final do ano (2º semestre).

Conselhos eco- escolas (1º e 2º semestres). Análise dos trabalhos realizados e planificação de outras/novas tarefas.

Biodiversidade na escola - classificação de algumas árvores do jardim da escola e elaboração de “etiquetas” para a sua identificação “in situ”.

Trabalhos enviados para os Jovens Repórteres para o Ambiente (JRA): Fotorreportagem sobre a Recolha de lixo; artigo sobre visita ao estaleiro de Ílhavo;
fotorreportagem sobre Água – um bem precioso! Fotorreportagem Dia Eco- Escolas - Hastear bandeira verde ;artigo sobre Dia da Terra; Fotorreportagem
sobre os trabalhos na Horta

Os alunos trabalharam o tema Água, refletindo sobre a importância deste recurso e escreveram frases que integraram uma exposição no átrio do bloco B,
na comemoração do Dia Nacional da Água (1 de outubro). Relativamente à sustentabilidade do nosso planeta, os alunos visionaram um pequeno vídeo
para reflexão e sensibilização do problema das alterações climáticas. Celebração do Dia do Eco-Escolas e do dia Mundial da Água

Em articulação com as disciplinas de Físico-Química/Física e Química A, e Ciências Naturais/Biologia Geologia, os alunos elaboraram trabalhos, sobre o Dia
Mundial da Água e o Dia Mundial da Árvore, que foram expostos no átrio do bloco B, e participaram na cerimónia do Dia Eco-Escolas, no dia 22 de março.
Neste dia, os alunos de algumas turmas participaram numa uma palestra dirigida pelo orador Fernando Paiva do movimento cívico e ambientalista “Não
lixes!”.

Alguns alunos do 8º ano, organizaram uma recolha voluntária de lixo na Ria de Aveiro, na zona de Ílhavo, no dia 25 de março, com o objetivo de recuperar
este ecossistema tão importante. Estes alunos criaram uma fotorreportagem que foi publicada na plataforma dos Jovens Repórteres Para o Ambiente, no
âmbito do projeto Eco-Escolas. Esta fotorreportagem foi divulgada nas turmas, no Classroom e nas aulas.

Os alunos refletiram, em diversos momentos, sobre a importância da separação do lixo. Neste âmbito, no dia 22 de abril comemoramos o Dia da Terra, com
o visionamento de um vídeo e diálogo sobre os comportamentos ambientais dos cidadãos e a sustentabilidade do planeta.

Os alunos do 11º ano, durante todo o ano, tiveram a oportunidade de articular conceitos de Física e Química A e de Biologia e Geologia com o projeto,
desde a biodiversidade à “química verde”, aprofundando os seus conhecimentos científicos e ponderando fatores ambientais, éticos, sociais e económicos,
de modo a encontrar os melhores caminhos para a sustentabilidade da Terra. Os alunos do 8º ano, desenvolveram e concretizaram as ações planificadas no
âmbito do DAC (domínios de autonomia curricular). Pesquisaram, selecionaram e organizaram informação sobre a emissão de poluentes e suas
consequências, propondo medidas para minimizar os seus efeitos, e elaboraram um PowerPoint, em grupos. A partir destes trabalhos, construíram cartazes
informatizados, sobre os poluentes do ar e suas consequências. Por fim, planificaram e construíram a “Cadeira das chuvas ácidas”. Este trabalho foi feito
em articulação interdisciplinar. A cadeira construída participou da exposição dentro e fora da escola (biblioteca municipal), promovendo comportamentos
ambientais dos cidadãos e fazendo a ligação escola-comunidade.

Dinamizado por Fátima Seabra, Eugénia Neves, Eduardo Monteiro, Isabel Castanheira, Rosa Ramos e com a parceria da Câmara Municipal de Ílhavo,
Eng. Luís Rabaça e Junta de Freguesia de S. Salvador, Dr. João Braga.
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Clube de Cinema/Plano

Nacional de Cinema |

Narrativas móveis -

desafios da 7.ªArte🔼

O Clube de Cinema /Plano Nacional de Cinema pretende
atingir os seguintes objetivos:
Promover a literacia para o cinema.
Divulgar obras cinematográficas nacionais e
internacionais junto do público escolar.
Despertar nas crianças e nos jovens o hábito de ver e
valorizar cinema.
Promover as relações interpessoais.
Refletir sobre causas, valores, momentos da História.
Analisar e questionar criticamente a realidade, avaliar e
selecionar a informação.
Desenvolver o pensamento reflexivo.
Desenvolver competência de trabalho colaborativo e a
capacidade de comunicação.
Promover a atitude estética.

ESDJCCG
Alunos do 1.º
e 3º Ciclos,
Secundário e
Profissional

ESDJCCG
6.ºfeira - 9 h
15 minutos e
16h e 15
minutos
Turmas a
definir

Ana Paula
de Oliveira
Ramos

Avaliação
Foram envolvidos cerca de 25 alunos do 1.ºciclo

(Centro escolar EB Presa Légua) , 20 do ensino básico e

65 alunos do ensino secundário (ESDJCCG)

110

Total de tempos

ao longo do ano:

90´semanais no

horário da

coordenadora

Ana Paula

Ramos

Com o Plano Nacional de Cinema pretendeu-se criar momentos de aprendizagem e de lazer capazes de desenvolver a cidadania ativa.

Pretendeu-se, também, projetar filmes relacionados com conteúdos programáticos e suscitar a discussão.

Este Plano  considera princípios que orientam, justificam e dão sentido ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, tais como:

A. Base humanista – A escola habilita os jovens com saberes e valores para a construção de uma sociedade mais justa, centrada na pessoa, na

dignidade humana e na ação sobre o mundo enquanto bem comum a preservar.

C. Aprendizagem – As aprendizagens são essenciais no processo educativo. A ação educativa promove intencionalmente o desenvolvimento

da capacidade de aprender, base da educação e formação ao longo da vida.

É de salientar que este foi o primeiro ano em que o Agrupamento aderiu ao Plano Nacional de Cinema e que a conjuntura pandémica vivida

condicionou muito a realização de atividades previstas, e que não se realizaram, tendo alguns objetivos apresentados sido atingidos, mas

não a sua totalidade. A projeção de filmes aberta à comunidade educativa, as palestras e mesas – redondas não se concretizaram.

Deste modo, este ano letivo, as iniciativas desenvolveram-se, sobretudo, em plataformas on-line e em sala de aula.

A partir do visionamento efetuado, os alunos dialogaram, escreveram textos , fizeram exercícios de expressão plástica sobre os filmes e

refletiram sobre temas como a guerra, a solidão, a velhice, conhecimentos científicos e sobre exigências dos nossos dias, bem como sobre

questões de caráter filosófico e literário. Um dos trabalhos realizados foi divulgado no Facebook do Agrupamento.

Os filmes visionados em sala de aula foram:"Tempos Modernos" -9º e 11º; - "Cavalo de Guerra" -9º A;- "O Pianista"- 9º A; " A vida é bela" -

9º A; "Ten Things I Hate About You" -10.ºC; “O Clube dos poetas mortos “-12ºano A e B;  " O rapaz e a Coruja"e “Eu quero a lua”.

Observando o trabalho que foi possível realizar, com confinamento e limitações impostas, poder-se-á inferir que, ainda assim, o balanço dos

filmes visionados é positivo, salientando-se a participação de um novo ciclo de ensino, fator considerado muito positivo, uma vez o acervo do

Plano Nacional de Cinema  privilegia, também,  o primeiro ciclo.

Agora que o Agrupamento faz parte do Plano Nacional de Cinema , ultrapassadas as contingências da pandemia, percebida a dinâmica do

funcionamento deste Plano , através de reuniões realizadas on-line com a coordenadora e os responsáveis nacionais, proceder-se-á ao

desenvolvimento de diferentes atividades e ao envolvimento de mais docentes, por forma a dar maior visibilidade ao Plano Nacional de

Cinema no Agrupamento de Escolas de Ílhavo.

Total de alunos envolvidos: Cerca de 100 alunos. Não foram implementadas dinâmicas fora da sala de aula . A justificação está relacionada

com a pandemia  Covid-19.

A professora,  Ana Paula Ramos
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Coração de Valores🔼

Espaço colaborativo de
valores do coração e de

cidadania

Projeto de EMRC/Cidadania Coração de Valores.
A implementar nas escolas do 1 ciclo. Será um
tempo semanal, que passará de turma em turma,
de escola em escola, a agendar em colaboração
com coordenadora do 1.ºCiclo entre os vários
professores titulares interessados.

Uma proposta de trabalhar valores do coração e de
cidadania, no qual o professor de EMRC estará
presente, assumindo a dinamização de um
conjunto de atividades, em articulação com o
professor titular, que poderão ser sumariadas
no âmbito da cidadania no 1.º ciclo.

Fazer caminho para os valores Humano-cristãos.
Abrir portas de silêncio, paz, respeito, harmonia.
Pretende-se dar voz aos sentimentos e emoções.
Sensibilizar e educar para estilos de vida mais amigos do
ambiente e a adoção de atitudes e procedimentos que
contribuam para uma sociedade mais humana e
eco-sustentável.

Escolas 1ciclo
A dinamizar
nas turmas do
1 ciclo, para
qualquer ano
de
escolaridade,
em
articulação
com os
professores
titulares

Todas as
escolas do 1
ciclo, horário
ainda a
confirmar

Filipe
Tavares

Avaliação Total de alunos envolvidos: 40
Total de tempos

ao longo do ano:

Este projeto tinha sido inicialmente planeado para de desenrolar em sala de aula, contudo o professor nos acertos de horário que foi tendo,

não teve tempos letivos para o concretizar da forma como tinha sido planeado, tendo em conta a sua distribuição de serviço.

Contudo, o professor quis marcar a sua presença nos estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo, especialmente onde já dava aulas de EMRC.

Esteve várias vezes nos tempos de intervalo com os alunos promovendo uma sã e cordial forma de estar.

Saber brincar e interagir com atitudes de respeito é de vital importância. Estes tempos lúdicos são o lugar próprio para a absorção de regras

através do brincar entre pares. Estimular a sã inter-relação, no respeito, na partilha e solidariedade. Onde há espaço para a promoção das

competências de Cidadania.

Estes tempos de brincar acompanhados e orientados, foram, quanto a mim, uma mais valia nas aprendizagens da cidadania e dos valores que

todos queremos receber e edificar.

O professor, Filipe Tavares
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Comunicar em ciência🔼

Este projeto tem como objetivos principais promover o
conhecimento educativo na comunidade escolar;
promover o envolvimento da comunidade escolar na
escola; relacionar e utilizar conhecimento científico
adquirido pelos alunos; fomentar a análise e reflexão
sobre a atualidade; potenciar trabalho coletivo;
fomentar a utilização das novas tecnologias para
aquisição de conhecimento científico; potenciar a
capacidade de expressão dos alunos em contextos
cientificamente corretos.
Tudo isto será desenvolvido e articulado não só com
outros projetos, disciplinas e comunidade escolar.
Os alunos irão trabalhar em sala de aula nas várias
disciplinas, não havendo necessidade de mais nenhum
horário.

Comunidade
ilhavense e
comunidade
escolar

horários das
turmas

Isabel
Ramos

Teresa Bela

Avaliação Total de alunos envolvidos: 115
Total de tempos

ao longo do ano:
52

A atividade realizou-se com sucesso. Os alunos implicados construíram brinquedo, reutilizando materiais desperdiçados e
explicaram o seu funcionamento recorrendo a conhecimento e linguagem científica, foram feitas exposições divulgando
conhecimento científico, quer na EBJFPB, quer na ESDJCCG. Houve envolvimento da comunidade escolar que puderam
experimentar os brinquedos executados pelos alunos. Os alunos do primeiro ciclo também puderam experimentar os brinquedos,
na biblioteca da EBJFPB, numa parceria com a biblioteca.  Os objetivos propostos foram alcançados.

As professoras

Isabel Ramos

Teresa Bela
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Projeto “Cadeira

Intercultural”🔼

Este projeto apresenta o objeto “cadeira” como ponto de
partida para várias valências a serem exploradas, quer
enquanto “elemento social e integrador” quer enquanto
“objeto funcional passível de várias soluções”.
Como objetivo principal salientamos o
reciclar/transformar uma cadeira funcional num objeto
artístico, tendo como referência uma ou mais áreas a
selecionar por cada turma (área ambiental, literária,
histórica, científica, artística…);

Articulação do projeto com a estratégia da escola de educação para
a cidadania: Interculturalidade; Desenvolvimento Sustentável;
Educação Ambiental; Outra

Sugestão para projeto de flexibilidade curricular.

Com o apoio e participação da Ass de Pais (EBJFPB).
Data prevista da concretização e conclusão do projeto no exterior:
todo o dia 20 de maio, 6ª feira (21 de maio – dia da diversidade
cultural).

Comunidade
escolar

Horário das
diferentes
turmas

Susana
Távora

Maria
Manuel
Furtado

Teresa
Freitas

Diretores de
Turma/
professores
das turmas

Avaliação Total de alunos envolvidos: + 800
Total de tempos

ao longo do ano:

O projeto “Cadeira Intercultural” surgiu na Escola Básica José Ferreira Pinto Basto, do Agrupamento de Escolas de Ílhavo, pela Coordenadora da área
disciplinar de Artes e Tecnologias. Surgiu com os seguintes objetivos: - Reciclar/transformar uma cadeira funcional num objeto artístico (função estética),
tendo como referência uma ou mais áreas a selecionar por cada turma; - Promover as relações interpessoais saudáveis entre alunos, com a envolvência da
comunidade escolar (Associação de Pais/EE/outros);- Proporcionar um projeto comum a todos os alunos do 2º e 3º CEB do Agrupamento.

Com o decorrer do projeto, para além das turmas/docentes inicialmente envolvidos, o mesmo foi alargado: a outros níveis de ensino (pré-escolar e 1º ceb); a
outros docentes, de várias áreas, e a assistentes operacionais; à escola Dr João Rocha Pai, Vagos; a outras entidades (CMI – Estaleiro; Ass.Pais
EBJFPB;…), tendo todos sido recetivos ao projeto. Foram assim realizadas cerca de 90 cadeiras, envolvendo temáticas variadas como: interculturalidade,
inclusão, ambiente, literatura, história, desporto, arte, religião, social, científica, entre outras, indo ao encontro das preferências dos alunos. Esteve associado
ao projeto 2P_ Prevenção Positiva, na EBJFPB, bem como ao projeto Erasmus +, na Escola Secundária do Agrupamento de Escolas de Ílhavo.

Foi, maioritariamente, utilizada uma metodologia projetual para a sua concretização, trabalhando-se, em alguns casos, em domínio de autonomia curricular
permitindo assim uma opção curricular de trabalho interdisciplinar. O projeto foi monitorizado por cada docente, ao longo do seu desenvolvimento. Foi
apresentado à comunidade, numa primeira exposição em cada escola, depois na escola-sede do Agrupamento e ainda na Biblioteca Municipal de Ílhavo.
Foram expostos trabalhos muito bons, tendo sido os objetivos inicialmente previstos francamente ultrapassados, quer pela qualidade de trabalhos quer pela
envolvência do projeto na comunidade educativa. O feedback recebido por todos foi excelente.

Susana Távora
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Projeto 2P e“Prevenção

Positiva”🔼

OBJETIVOS GERAIS
_ Aprofundar um conjunto de competências pessoais e
sociais nos alunos;
_ Reduzir a conflitualidade entre pares;
_ Prevenir situações de indisciplina através de projetos
motivadores e outras ações positivas;

_ Promover a motivação “positiva”;
_ Fomentar o concurso “Turma 2P”;
_Contribuir para um ambiente educativo favorável à
aprendizagem, envolvendo a comunidade educativa.

EBJFPB
Alunos

A definir

Coordenação
EBJFPB
Direção

Coordenadoras
DTs

Professores e
alunos 2P

Associação de
Pais EBJFPB

Diversas
entidades
parceiras
(EMACE, SPO,
RSI, Escola
Segura,...)

Avaliação Total de alunos envolvidos: 350
Total de tempos

ao longo do ano:

O PROJETO 2P: Prevenção Positiva surgiu na Escola Básica José Ferreira Pinto Basto, do Agrupamento de Escolas de Ílhavo, pela Coordenadora

deste Estabelecimento, com o objetivo geral de dar resposta a um problema diagnosticado nos anos anteriores (o incumprimento de

normas/regras por parte de alguns alunos, que dão origem a ocorrências de indisciplina) que se repercutiu no ambiente e sucesso escolar.

Este projeto atuou no âmbito da prevenção positiva, focado na educação pela positiva, incentivando e enfatizando os aspetos positivos do

desenvolvimento humano, com a finalidade de os alunos desenvolverem uma atitude positiva diante da vida. Foi desenvolvido através de

atividades geradoras de motivação, reflexão e com abordagens positivas. O público-alvo foram alunos a frequentar os anos de escolaridade

do 5º, 6º e 7º e foi desenvolvido ao longo do ano letivo 2021/2022. Contou com o apoio de distintas entidades parceiras, que desenvolveram

diversas atividades junto dos alunos, com os seguintes objetivos específicos: Reduzir conflitos e indisciplina entre alunos, através da

participação ativa e positiva entre pares; Promover a diminuição do número de ocorrências e participações disciplinares em relação ao ano

anterior; Monitorizar e prevenir situações de indisciplina através de projetos/atividades motivadores; Contribuir para ambientes que

permitam aprendizagens mais sólidas; Promover um maior envolvimento e articulação entre todos os parceiros envolvidos no sentido de

obter uma escola promotora da disciplina; Promover o desenvolvimento integrado e interrelacionado de competências cognitivas,

emocionais e sociais, através da promoção positiva, agrupadas numa estrutura de cinco grandes domínios, designadamente:

Autoconhecimento; Autogestão; Consciência social; Relação interpessoal; Valores morais e sociais.

Foram desenvolvidas diferentes atividades, que contaram com a participação de toda a comunidade educativa e com as entidades parceiras

que se destacam: - GNR – Guarda Nacional Republicana e Programa Escola Segura da Polícia de Segurança Pública/GNR, com intervenções

pontuais em turmas específicas e com várias sessões de sensibilização sobre temas como “Cidadania e não descriminação”, “Violência entre

pares/Violência nas escolas(bullying)”,“Internet Segura e Ciberbullying” e “Prevenção rodoviária e mobilidade”, em todas as turmas da escola,

pelo menos duas vezes em cada turma. - Centro de Saúde de Ílhavo (e em articulação com o Projeto + Contigo - Equipa Regional), onde foram

dinamizadas, na escola, sessões para professores, encarregados de educação e alunos do sétimo ano, num total de sete sessões para cada

turma. - SPO – Serviço de Psicologia e Orientação, onde foi desenvolvido o programa “Construir percursos de mudança”, numa turma

específica, com um total de seis sessões gerais tendo sido desenvolvidas algumas sessões específicas a determinados alunos. - EMACE -

Equipas Multidisciplinares de Apoio à Comunidade Educativa (Câmara Municipal de ílhavo), que se evidenciou nas turmas dos quintos e

sextos anos, desenvolvendo temas como “Emoção em ação”, “Negociação e Cooperação”, entre outros, com várias sessões ao longo do ano. -

Associação de Pais (materiais, entre outros), que colaborou em termos materiais, logísticos e que esteve sempre recetiva a vários propósitos.

- Junta de Freguesia de São Salvador, que também colaborou em termos materiais, logísticos e que esteve sempre recetiva a vários

propósitos.

Outras atividades que se destacam pela envolvência de toda a comunidade: - Semana 2P_+Contigo; - Projeto Cadeira Intercultural; - Make a

Wish – Vai à escola; - Espaço solidário; - Dia “Motivações 2P”; - Exposições temáticas, coro da escola, atividade cinotécnica, entre outras.
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O projeto foi monitorizado ao longo do ano letivo através de reuniões de equipa, feedback das entidades parceiras, feedback dos alunos e

indicadores de desempenho no âmbito de atitudes e valores de cada turma. Regularmente foi efetuado um balanço nas turmas das

conquistas obtidas, contando com o apoio de todos os diretores de turma e respetivos conselhos de turma. Todas as turmas conquistaram

pontuação e foram premiadas com a atribuição de peças-pontos, que foram utilizadas para a construção, em dois momentos específicos, de

um gráfico da turma. No final de ano foram atribuídos prémios para todos os alunos das diferentes turmas, variando no seu valor, conforme a

pontuação obtida. Como balanço final, considera-se que o projeto foi bastante positivo pois os seus objetivos foram eficazmente atingidos.

Susana Távora
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MultiArtes🔼 Espaço MultiArtes - Este clube tem como objetivo
desenvolver a sociabilidade, a empatia, os sentidos
estético e cultural, a consciência cívica e ambiental,...
Realização de atividades várias de acordo com os
interesses e necessidades dos alunos e da escola:
decoração dos espaços da Escola, Artes Plásticas, Rádio,
Jardinagem, Ambiente,  e muito mais…

EBJFPB

- 5º, 6º, 7º

- alunos de
ATE

Turma do
5ºB

2ºF:
13h45-
14h30

15h30-16h15

2º Semestre:
5ªF:
13h45 14h30

Nair
Resende

Avaliação
Total de alunos envolvidos:

Variável (regime de frequência livre) turma do 5ºB (assídua); alunos de ATE (10) e alunos que

se encontravam no horário do almoço. Entrada livre (Por sessão, cerca de 15/20 alunos.

Total de tempos ao longo do ano: (todas as semanas, com exceção de 2) No 2º Semestre o

tempo foi reduzido para 45 min  semanais

20
Total de tempos

ao longo do ano:

90’

45’

A professora deu continuidade ao clube iniciado no ano anterior, MultiArtes.

Foi feita, ao longo do ano, limpeza dos espaços interior e exterior da escola (apanha de plásticos, embalagens e papéis e respetiva colocação

nos ecopontos).  Inscrevemo-nos no concurso  Ponto Verde que ofereceu à Escola três ecopontos em cartão.

Os alunos aprenderam, a seu pedido, a realizar trabalhos com lãs (crochet - cordão e pontos base). Apesar de as crianças evidenciarem um

grande gosto por esta atividade, houve necessidade de a substituir por trabalhos feitos com papel (origami, dobragens e recortes - naperons;

e trabalhos com missangas e fio de sediela. Solicitei aos alunos colaboração por parte dos seus familiares para que trouxessem para a escola

lãs das avós e agulhas. Como os alunos não se responsabilizaram, não trazendo o que lhes havia emprestado, e esgotado o meu orçamento

pessoal, tive necessidade de substituir esta atividade por uma mais económica. Mais tarde, estas atividades foram substituídas pela Rádio

Escolar. No próximo ano, gostaria de pensar num fundo de maneio que pudesse custear estas atividades tão ao agrado das crianças e que

lhes são tão necessárias por evidenciarem problemas severos a nível da psicomotricidade fina.

Variável (regime de frequência livre) turma do 5ºB (assídua); alunos de ATE (10) e alunos que se encontravam no horário do almoço. Entrada livre

(Por sessão, cerca de 15/20 alunos

A Professora Nair Resende
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DESPORTO ESCOLAR🔼 Projeto nacional de natureza curricular, com
enquadramento próprio do Ministério da Educação e
que tem como objetivo geral a promoção da prática da
atividade física junto da comunidade escolar.

1 - Grupos desportivos com vertente competitiva:
● Xadrez (prof. Luísa Saraiva)
● Natação 1 e 2 (profs. João Cura e Pedro Cura)
● Ginástica Artística (prof. José Esteves)
● Futsal (prof. Paulo Mendes)
● Basquetebol (prof Rui Diniz)
● Vela (prof. João Matias)
● Ténis de Mesa 1 e 2 (profs. Fernando Santos e

João Pinto Basto)

2 - Projeto “DE Sobre Rodas” que visa a promoção do
uso da bicicleta (prof. João Pinto Basto).

3 - Projeto “DE Comunidade” - atividade física
orientada para professores e pessoal não docente (prof.
António Matias).

Comunidade
escolar

Horários
diferenciados
para cada
grupo,
disponíveis na
página do
agrupamento
e nos
pavilhões de
educação
física das
escolas JFPB e
JCCG.

José Esteves
(coordenador)

professores
de educação
física e
professora
Luísa Saraiva

Avaliação Total de alunos envolvidos: 300 apx
Total de tempos

ao longo do ano:
1200 apx

Após uma suspensão quase total das atividades devido à pandemia, este ano letivo foi marcado pelo retomar progressivo dos treinos e

competições dos diferentes grupos-equipa tendo-se atingido o final do ano em regime quase normal de funcionamento.

O quadro competitivo dinamizado pelas estruturas do Desporto Escolar começou mais tarde do que o habitual e o número de concentrações

foi reduzido face aos anos “pré covid”.

Como aspetos mais positivos, há a destacar a forte adesão dos alunos, o acréscimo de variedade das modalidades oferecidas e a melhoria

das condições de prática. Para este último factor contribuiu decisivamente a forte aposta da direção do agrupamento no apetrechamento das

instalações desportivas e na aquisição de materiais e equipamentos específicos. Fundamental também foi a colaboração e apoio logístico

recebido de várias instituições como a CMI, a Junta de Freguesia de São Salvador, o Illiabum Clube e algumas empresas da região.

Este ano letivo foram iniciados dois novos projetos: “DE Comunidade” e “DE sobre Rodas”. No caso do “DE Comunidade”, dirigido

preferencialmente ao pessoal docente e não docente, foi já possível contar com a presença de 12 elementos do pessoal não docente e 10

alunos do ensino secundário. Segundo refere o professor responsável, o ambiente criado entre todos os participantes foi o aspeto mais

positivo; a assiduidade do pessoal não docente foi afetada por dificuldades de compatibilidade de horários. Quanto ao “DE sobre Rodas”, o

professor responsável esclarece que “o projeto se iniciou sem possuir qualquer tipo de recursos. Estes foram adquiridos ao longo do ano,

nomeadamente as bicicletas que foram sendo pedidas a empresas e pessoas a título individual. Houve também por parte da Direção o

apetrechamento das ferramentas mais necessárias para o início da oficina de bicicletas e, neste momento, alicerçado também nos protocolos

verbalizados com a autarquia, estão reunidas as condições para iniciar um trabalho de base (pré-escolar e 1º ciclo) no ensino do padrão

motor “andar de bicicleta”. Continuam, no entanto, a faltar recursos nomeadamente bicicletas que esperamos ter resolvido até final deste

ano civil.”

Quanto a aspetos menos positivos, as restrições impostas pela Covid-19 fizeram-se sentir de forma particular no funcionamento dos grupos

de natação devido, por um lado, à autorização tardia de utilização das piscinas municipais e, por outro, à reduzida taxa de ocupação (máximo

de 14 alunos em simultâneo) imposta pelas autoridades de saúde quando essa abertura ocorreu. Em função disso foi necessário implementar

um regime de rotatividade entre os alunos inscritos que se traduziu numa frequência de treinos e regularidade da prática muito abaixo do

desejável.
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No grupo-equipa de vela o transporte para o local da prática é assegurado pela CMI que, para o efeito, contrata o serviço de uma empresa de

transportes. Os horários são no entanto pouco flexíveis porque condicionados por outros serviços da empresa. No inverno e com mau tempo

há situações em que os participantes têm que aguardar ao frio a chegada do autocarro. Um aspeto que a CMI está a tentar melhorar.

Por último e embora não sendo o indicador mais relevante para avaliar o sucesso do projeto do Desporto Escolar, é importante referir que

foram obtidos alguns resultados de relevo, merecedores de atribuição da menção de mérito desportivo:

Na natação quatro alunos foram apurados para o campeonato regional e um foi apurado para o campeonato nacional;

No ténis de mesa a aluna Joana Santiago foi campeã distrital no escalão de juvenis e o aluno Francisco Almeida vice-campeão no escalão de

iniciados. O aluno Santiago Reis do escalão de juvenis, apesar de ter ficado em 4º lugar no campeonato distrital, logrou o apuramento para a

fase final regional, à semelhança dos colegas referidos anteriormente;

No xadrez foram apurados onze alunos e alunas do agrupamento para o torneio final regional. Obtivemos o 1º lugar em juvenis masculinos

(campeão regional), e  o 2º lugar em juvenis femininos e iniciados masculinos.

O professor José Esteves

Laboratório da

Educação Física🔼

Laboratório da Educação Física
Espaço dedicado à avaliação antropométrica e despiste
da Hipertensão arterial na criança.
Sensibilizar para uma alimentação saudável e prática de
exercício físico regular.
Promover estilos de vida saudáveis.

EBJFPB
Alunos do 5º
e 6º anos

António
Matias

Avaliação Total de alunos envolvidos: 18
Total de tempos

ao longo do ano:
13

Devido ao covid 19, apenas uma turma participou neste projeto. Foram feitas as avaliações antropométricas dos alunos e os dados recolhidos

foram tratados estatisticamente. A escassez de tempos atribuídos ao docente (13 tempos) e a pandemia do covid 19, não permitiu ir mais

além na total concretização do projeto.

O professor

António Matias
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Horta Biológica🔼 Dar continuidade ao Projeto da Horta Biológica
(sementeiras, plantações, fertilização natural do solo
(com borras de café), regas e colheitas), iniciado no ano
letivo anterior.
Sensibilizar e educar para estilos de vida mais amigos
do ambiente e a adoção de atitudes e procedimentos
que contribuam para uma sociedade mais desenvolvida,
sustentável e equilibrada em termos ambientais.
Desenvolver competências transversais às várias
disciplinas do currículo: Matemática, Português, Estudo
do Meio, Educação para a Cidadania, Educação Artística,
TIC e utilizar a plataforma Khan Academy, envolvendo a
disciplina de matemática em contexto prático.

EB de Nossa
Senhora do
Pranto
(Alunos da
turma P4B)

Clara Silveira

Avaliação Total de alunos envolvidos: 21
Total de tempos

ao longo do ano:

Deu-se continuidade ao Projeto da Horta Biológica com atividades relacionadas com o trabalho prático (preparação do terreno, sementeiras,

plantações, fertilização natural da terra (com borras de café), regas, colheitas e vendas.

Com este Projeto, os alunos desenvolveram competências transversais às várias disciplinas: Matemática, Português, Estudo do Meio,

Educação para a Cidadania, Educação Artística, TIC e utilizaram, de forma regular, a plataforma Khan Academy, envolvendo a disciplina de

matemática em contexto prático.

A escola contou com a participação de funcionários da Junta de Freguesia, que cavaram o terreno e dos pais na compra de plantas. Um

compostor feito de paletes de madeira foi também cedido pela Junta de Freguesia, no entanto, o mesmo não está a ser devidamente

utilizado pelos alunos, que colocam nele cascas de fruta misturadas com outros resíduos. No próximo ano letivo, a sensibilização das crianças

neste sentido é uma prioridade.

O número de alunos interessados nas tarefas foi reduzindo gradualmente, dado o tempo quente (propício ao crescimento de ervas daninhas

e seca do terreno) e o facto de a torneira da água continuar a uma grande distância da horta. Estas condicionantes causaram algum cansaço e

desmotivação. A água continua a ser transportada em garrafões e essa tarefa demora imenso tempo e esforço físico. Por isso, os alunos não

se mostraram tão envolvidos como no ano letivo anterior.

Trabalharam em equipa, desenvolveram um maior sentido de responsabilidade e de autonomia e consciência cívica e ambiental.

A horta biológica faz parte do Projeto Eco-Escolas e foi o tema escolhido para o Eco-Código da Turma, no ano letivo anterior.

A Professora

Clara Silveira
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“Põe-t’Andar”🔼 Realização de várias caminhadas ao longo do ano letivo;
Promover estilos de vida saudáveis, em contacto estreito
com a natureza;
Promover momentos de convívio e confraternização
entre os elementos da comunidade educativa.

Pessoal
docente e não
docente

João Matias

Avaliação
Total de alunos envolvidos:

Este projeto estava destinado apenas ao pessoal

docente e não docente

Total de tempos

ao longo do ano:

20 minutos

por semana

No primeiro semestre não foi feita nenhuma caminhada devido à situação pandêmica vivida.

No segundo semestre, foram planeadas várias caminhadas, no entanto devido ao reduzido número de inscrições, as mesmas foram sendo

adiadas. A única caminhada será realizada no dia 09 de julho, à Serra da Freita. Para esta caminhada inscreveram-se 15 docentes, dos

diferentes níveis de ensino.

De um modo geral, não se verifica uma grande apetência do pessoal docente e não docente por este tipo de eventos, não sei se será devido

às circunstâncias que vivemos, ou não. Será de equacionar a continuidade deste tipo de projetos.

O professor João Matias

AGEILHAVO - Avaliação 2021-22 pág. 23



Ava���ção | Clu��� � Pro����s 2021-2022

Projeto Internacional

com a Escola de

Namuanaua, norte de

Moçambique.🔻

Projeto Internacional
com a Escola de Namuanaua, norte de Moçambique.
 Conhecer a realidade de uma escola do Norte de
Moçambique e criar as sinergias necessárias para
conseguirmos meios para auxiliarmos os alunos e
professores na ultrapassagem das suas carências.

Todo o AgEI/
Comunidade
escolar

Paula Duarte

Avaliação Total de alunos envolvidos:
Total de tempos

ao longo do ano:

Este projecto que envolvia a escola de Namuanaua, no Norte de Moçambique, não se realizou devido a problemas de vária ordem:

A primeira situação esteve ligada a questões associadas a problemas de segurança que a região viveu, com ataques terroristas na zona o que

levou à suspensão da atividade da escola e do professor interlocutor moçambicano.

O segundo condicionalismo prendeu-se com o pedido da Direção para a professora Paula Duarte assegurar a formação de professores em

colaboração com a U A, tendo a docente ficado apenas com uma hora para os dois projetos que dinamizava. Uma vez que este projeto com

Moçambique à época era praticamente inviável, a doente optou por desenvolver, na hora que lhe foi atribuída, o Observatório de

HGP/História, para o qual tinha duas turmas inscritas.

No entanto, não ponho de lado voltar a tentar efetivar o projeto com a escola de Namuanaua ou com outra qualquer, uma vez que a vocação

solidária dos alunos da nossa escola, tão amplamente comprovada, deve ser aproveitada e tornada mais uma vez realidade.

A Professora  Paula Duarte
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Projeto Erasmus Locall🔼 Sensibilizar para a paisagem linguística envolvente
enquanto meio de acesso ao conhecimento; Produzir
materiais didáticos com base nas paisagens linguísticas;
promover a diversidade linguística e cultural

ESJCCG
Turma 9C

Cristina
Gonçalves
professores do
CT do 9º C
Universidade de
Aveiro e parceiros
do projeto
ERAsmus

Avaliação
Total de alunos envolvidos:

18 + 75
93

Total de tempos

ao longo do ano:

No âmbito da nossa parceria com a Universidade de Aveiro, demos continuidade ao projeto Erasmus + LoCALL.

No presente ano letivo, e tomando por base a atualização do retrato linguístico do agrupamento, aprofundamos o conhecimento do outro e

das suas raízes. Cada turma de 9º ano foi dividida em várias grupos, tendo cada uma deles trabalhado sobre um país, de forma a aprofundar

o conhecimento nas mais variadas dimensões : questões geográficas como localização, população, atividades económicas, clima ; história –

evolução desse país do ponto de vista social e político, línguas, gastronomia, personalidades, trajes típicos, brinquedos tradicionais.

O trabalho, em articulação curricular, mobilizou as disciplinas de Português Francês, Inglês, Cidadania, Geografia, EMRC e Físico-química,

tendo sido produzido um guião orientador do trabalho a desenvolver pelos alunos.

Associamo-nos ao projeto “Cadeira Intercultural”, pelo que cada grupo produziu uma cadeira que retratasse a identidade desse país.

Cada grupo produziu ainda um vídeo onde faz a apresentação desse país, tendo todos os trabalhos sido divulgados nos padlets e nas redes

sociais da escola. As apresentações foram igualmente feitas em inglês.

No final do ano letivo fez-se a inauguração da exposição com um momento cultural com dança, música e leituras nas várias línguas, a que se

seguiu um lanche partilhado: “Sabores do mundo”.

Todas as atividades foram planificadas em conjunto com os alunos e fruto de grande articulação curricular entre os professores.

A reflexão que tem vindo a ser  produzida pelos alunos evidencia, como mais-valias deste projeto:

uma maior apropriação da realidade circundante, com uma maior consciência crítica da razão de ser das paisagens linguísticas de que

anteriormente nem sequer se apercebiam;

a empatia para com o outro;

a curiosidade relativamente ao outro e a estas questões da diversidade linguística e cultural;

desenvolvimento de competências interculturais ;

melhoria de competências ao nível da capacidade de trabalhar em grupo, dividindo tarefas, respeitando a opinião dos outros;

um envolvimento mais ativo na construção do conhecimento e o desenvolvimento de competências de comunicação e digitais ;

entusiasmo na aprendizagem.

Do ponto de vista dos professores registou-se maior articulação curricular entre as diferentes disciplinas e a criação de ambientes de

aprendizagem dinâmicos, motivadores, com uma maior ligação à realidade, quebrando os muros que tradicionalmente separam a sala de

aula da comunidade.

A professora

Cristina Gonçalves
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Projeto Seguranet:

DESAFIOS 🔼

Conjunto de atividades realizadas mensalmente por
equipas de alunos, enquadradas por um professor e,
ainda, de equipas constituídas por encarregados de
educação, com desafios trimestrais, que visam a
promoção da Cidadania Digital e da Educação para os
Media na comunidade educativa.

Alunos do
ensino básico,
professores de
TIC,diretores de
turma,
encarregados
de educação
Comunidade

Elsa Maio

Avaliação Total de alunos envolvidos: 520
Total de tempos

ao longo do ano:

As turmas do 2º e 3º ciclos concluíram a sua participação na iniciativa Desafios Seguranet, em articulação com os DTs e profs de TIC. A Escola

Básica José Ferreira Pinto Basto participou com 1 equipa de EE e 16 equipas de alunos, 16 turmas e a Escola Secundária Dr João Carlos

Celestino Gomes com 46 equipas de alunos, 9 turmas. Ambas as Escolas foram vencedoras deste concurso, por terem obtido uma pontuação

superior a 3000 pontos (6020 pontos na EBJFPB e 8500 pontos na ESDJCCG).

A professora Elsa Maio

Projeto Seguranet:
LÍDERES DIGITAIS🔼

Divulgar e promover, junto das comunidades educativas,
a adoção de comportamentos que contribuam para a
utilização e navegação segura na Internet, nos ambientes
digitais, contribuindo, ainda, para o desenvolvimento da
Cidadania Digital.

Alunos Líderes
Digitais
Comunidade

Elsa Maio

Avaliação Total de alunos envolvidos: 3
Total de tempos

ao longo do ano:

Estes alunos realizaram várias atividades, como as campanhas “Cibersegurança nas Escolas” e “Mês de fevereiro", que assinalou o “Dia da

Internet Mais Segura 2022”. Dinamizaram atividades de intervenção e formação sobre as temáticas propostas pela Seguranet para este ano

letivo com as turmas do 8ºA, 8ºD e 9ºB, em articulação com a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Dinamizaram também uma

conferência online destinada aos alunos do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação, na qual participaram cerca de 15 alunos e 2

professores. Esta atividade de intervenção permitiu partilhar com os participantes metodologias e estratégias aplicadas pelos nossos alunos

Líderes Digitais, assim como a troca de ideias e experiências entre os intervenientes, o que contribuirá para o desenho de respostas mais

eficazes. Ajudaram na preparação e participaram na conferência online “Comunicar Online – Vencer o Medo de Falar em Público”, destinada

a todas as turmas da Escola Secundária, na qual participaram cerca de 400 alunos e 25 professores. Participaram ainda nas reuniões online,

de partilha e debate, com a presença de todos os alunos envolvidos nesta iniciativa a nível nacional.

A professora Elsa Maio
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Livros, aventuras e

outras diabruras🔼
Este projeto visa despertar o prazer da leitura e
desenvolver o potencial cognitivo e criativo do
aluno. Além disso, pretende-se promover o
desenvolvimento do vocabulário e possibilitar o
acesso a diversos tipos de leitura na escola.
Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da
fantasia e da imaginação, envolvendo toda a
comunidade de forma a promover hábitos de
leitura e uma relação afetiva de qualidade com os
livros.

EB Ílhavo ao longo do
ano

diariamente
e em datas
festivas

Patrícia Ré

Graça
Anastácio

Avaliação Total de alunos envolvidos: 138
Total de tempos

ao longo do ano:

O projeto foi implementado durante o ano letivo, em diferentes momentos, e atingiu os objetivos definidos. Toda a comunidade
educativa envolveu-se na execução do mesmo. Os alunos revelaram interesse e entusiasmo nas atividades realizadas. Destacam-se a
sessão de abertura do ano letivo, com o contador de histórias Ivo Pratas; a apresentação do livro da Tânia Matos, “Cabeças no ar, pés na
escola”, bem como outras leituras que foram promovidas em contexto de sala de aula. Ao longo do ano, várias turmas participaram em
atividades promovidas por diferentes instituições, nomeadamente, Educara, Biblioteca Municipal e Biblioteca Escolar, 23 Milhas, Rádio Terra
Nova, entre outras.

As professoras

Patrícia Ré e Graça Anastácio

AGEILHAVO - Avaliação 2021-22 pág. 27



Ava���ção | Clu��� � Pro����s 2021-2022

Eco-escolas EB Ílhavo🔼
Pretende encorajar a dinamização de diversas
atividades, com a participação ativa das crianças,
visando a melhoria do desempenho ambiental das
escolas e contribuir para a alteração de
comportamentos e do impacto das preocupações
ambientais nas diferentes gerações. Visa, ainda,
criar hábitos de participação e de cidadania, tendo
como objetivo principal encontrar soluções que
permitam melhorar a qualidade de vida na escola
e na comunidade.

EB Ílhavo ao longo do
ano

e em datas
comemorati
vas do meio
ambiente

Fernanda
Correia

Lúcia Matos

Filipa Santos

Avaliação Total de alunos envolvidos: 138
Total de tempos

ao longo do ano:

… identificar dinâmicas mais relevantes, atividades e projetos, concursos… intra ou extra escola em que se envolveram)

A implementação do projeto aconteceu ao longo do ano, em datas e atividades previamente pensadas e organizada decorrendo

também de forma espontânea, sempre que houve necessidade ou oportunidade de alertar para as questões ambientais, tendo sempre como

objetivo melhorar o desempenho ambiental da nossa escola, nomeadamente dos alunos e restante comunidade educativa, contribuindo para

a alteração de comportamentos e para a criação de hábitos de cidadania. Desenvolveu-se, ao longo do ano, um conjunto de iniciativas,

algumas delas realizadas em contexto de sala de aula, estabelecendo ligação com temas explorados nas disciplinas curriculares, sendo que

outras envolveram toda a escola, tais como datas comemorativas do meio ambiente (Dia Mundial da Árvore, da Floresta, da Biodiversidade,

dos Oceanos…) cabendo a cada turma a preparação de propostas de atividades às restantes turmas para que estes dias fossem lembrados

e envolvidos nas atividades da turma/escola. Os temas Base (Resíduos, Energia e Água) estiveram sempre presentes, realizando-se a

separação dos resíduos na escola e alertando-se diariamente para a poupança de energia e da água. Todos os temas complementares

Biodiversidade, Mobilidade e Transportes, Mar, Agricultura Biológica, Alimentação Saudável e Floresta foram também alvo de diversas ações

realizadas ao longo do ano, como por exemplo, Horta Biológica, jardim das Ervas Aromáticas e Suculentas, Feira da Alimentação,

apresentação de trabalhos sobre o tema “Espécies Autóctones”...). O tema do ano “Espaços Exteriores”, resultou na construção de uma

“cozinha de lama”, de um “autocarro”, e de espaços de “esplanada”, proporcionando novos espaços de brincadeiras e jogos, mas também

novos e diferentes espaços de aprendizagem.

Em todas as atividades que envolveram as expressões artísticas, procurou-se usar materiais reutilizáveis, contribuindo desta forma

para a consciencialização da importância de reciclar e reutilizar materiais, evitando o desperdício e a poluição.

As professoras

Fernanda Correia, Lúcia Matos e Filipa Santos
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Heróis da fruta🔼
Diversificando estratégias e através duma abordagem
lúdica, tentaremos que as crianças aumentem a
ingestão de frutos e legumes nas quantidades mínimas
desejadas, ao mesmo tempo que se diminui o consumo
de alimentos processados com excesso de gordura, sal
e açúcar.

Pretendemos promover a literacia alimentar e
nutricional junto dos EE para incentivar hábitos
familiares mais saudáveis e sustentáveis

EB Ílhavo ao longo do
ano

diariamente
e em datas
festivas

Ângela Lopes,

Helena Branco

Avaliação Total de alunos envolvidos: 138
Total de tempos

ao longo do ano:

Este foi um projeto de grande importância para o bem-estar e os hábitos alimentares de vida saudável dos nossos alunos. Apelou ao

consumo diário de fruta e resultou de uma parceria com a APCOI - Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil.

Os alunos desenvolveram competências transversais às várias disciplinas: Matemática, Português, Estudo do Meio, Educação para a

Cidadania e Educação Artística.

A escola mandou fazer pulseiras em tecido para dar a cada aluno, por cada semana em que consumiam fruta e legumes, quer no lanche do

intervalo da manhã, quer à hora de almoço.

No Dia da Alimentação foi realizada uma Feira da Alimentação que envolveu todos os alunos da escola, que ao longo do dia confecionaram os

alimentos e decoraram o espaço exterior onde esta decorreu.

Promoveram-se, de forma lúdica, hábitos de alimentação saudável e atitudes de entreajuda, incentivando o consumo de frutas e legumes e

reduzindo o desperdício no transporte dos lanches.

O número de alunos a trazer fruta e lanches saudáveis para a escola aumentou gradualmente.

As professoras Ângela Lopes e Helena Branco

A rua também é escola
🔼 A rua também é escola

O recreio escolar e o meio envolvente das escolas devem ser
consideradas para potenciar o processo de ensino e
aprendizagem. Queremos tornar o nosso recreio um
exemplo de qualidade ambiental, com várias propostas de
estimulação sensorial e física, com uma conceção adequada
às necessidades das crianças, mas preservando o espaço
natural. Brincar num espaço natural estimulante favorecerá
competências motoras e cognitivas na infância.

Queremos envolver vários atores da comunidade e
estabelecer parcerias (escuteiros, associações seniores,
artesãos, famílias,…) para que o nosso recreio se torne um
espaço de experiências informais, de alternância e
continuidade com as aprendizagens dentro da sala de aula.

EB Ílhavo ao longo do
ano

diariamente
e em datas
festivas

Teresa Sousa

Raquel Bizarro

Avaliação Total de alunos envolvidos: 138
Total de tempos

ao longo do ano:

Ao longo do ano, foram criados momentos de aulas ao ar livre, quer no espaço do recreio, quer no meio envolvente. A pandemia condicionou algumas das
propostas de atividades, contudo, as que foram possíveis de realizar, decorreram de forma profícua.
Apenas nos foi possível estabelecer parceria com os pais, que durante quatro sábados, construíram o novo espaço de brincadeiras, no recreio. De acordo
com o projeto inicial aprovado pela autarquia, este não foi concluído, devendo ter continuidade no próximo ano letivo.

As professoras Teresa Sousa e Ana Sofia Petiz
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Ginásio da Matemática🔼

Espaço - Laboratório da Matemática (Sala B1.25)
Sessões ocasionais, agendadas em conformidade
com os alunos inscritos. Objetivos:
1. Desenvolver e estimular o gosto pela Matemática

enquanto: disciplina, ciência e atividade lúdica
2. Desenvolver capacidades como: estratégia,

raciocínio dedutivo, raciocínio lógico-abstrato,
observação e interpretação geométricas,
comunicação matemática, cálculo mental e
memorização

3. Desenvolver o espírito competitivo e a capacidade
de resiliência perante atividades desafiantes

4. Auxiliar a superação de ocasionais dificuldades de
aprendizagem

5. Possibilitar aos alunos aprofundar conceitos
matemáticos (para além das AE)

6. Incentivar e preparar a participação em competições
matemáticas como: Olimpíadas, Canguru, TIKA,
Jogos Matemáticos, entre outras

7. Dar a conhecer aplicações de conceitos
matemáticos noutras disciplinas (caso haja
articulação com professores doutros grupos)

ESDJCCG
A definir com
os "atletas"

João Pineda
e Ema
Modesto

Avaliação Total de alunos envolvidos: 33
Total de tempos

ao longo do ano:

Foram realizadas atividades de recuperação ou desenvolvimento de capacidades Matemáticas; preparação para atividades concursais

matemáticas

1 semestre

Dos 3 objetivos propostos, os 2 primeiros foram cumpridos. alunos envolvidos 17

2 semestre

Dos 3 objetivos propostos, os 2 primeiros foram cumpridos. Alunos envolvidos  16.

O Professor

João Pineda

AGEILHAVO - Avaliação 2021-22 pág. 30



Ava���ção | Clu��� � Pro����s 2021-2022

Projeto Clubes de Leitura na

Escola🔼

Pretende-se que os Clubes de Leitura na Escola

contribuam para o crescimento dos hábitos de

leitura e do prazer de ler e para o desenvolvimento

das competências leitoras.

A leitura não tem de ser uma atividade solitária. A

Biblioteca Escolar será o espaço dedicado à partilha

e socialização da leitura a partir de um mesmo livro.

Os Clubes de Leitura na Escola propiciarão o

encontro e interação, a troca de ideias e a partilha

de experiências e descobertas .

Com o Clube de Leitura na Escola, abrem-se novas

possibilidades de motivação para a leitura, em

relação com a leitura orientada em sala de aula,

com os contratos de leitura escolares e com a

leitura autónoma e partilhada, sejam estes

realizados de forma presencial, virtual ou mista.

EBJFPB
ESDJCCG( a
alargar,
progressiva
mente, a
todas as EB
do AGEI)

Ao longo do
ano

Equipa das
bibliotecas
escolares e
professores
envolvidos:
Celeste
Cruz,
Filomena
Parracho,
Eduarda
Cardoso,
Sandrine
Herculano,
Ana de
Pinho...

Avaliação Total de alunos envolvidos: 66
Total de tempos

ao longo do ano:

17 blocos

de 45min.

A atividade foi bastante positiva, embora, por razões várias, tenha sido dinamizada só com 3 turmas do 8.º ano, e um grupo individual de 6

alunos- os leitores de Mangá-, a nível de concretização na BE; a nível de concretização em sala de aula, havia mais uma turma que constituiu

uma biblioteca de turma para o efeito.

A atividade contou, também, com a colaboração da professora Celeste Cruz, que dinamizou um Clube de Leitura com alunos da Educação

Especial, a saber: Maria Leonor Marques, 8ºB, Cristiana Gomes, 9ºA (não leitora), Elisabete Monteiro, 9ºA, (praticamente não leitora) e

Beatriz Rocha, 9ºC. O Clube de Leitura foi dinamizado quinzenalmente e à terça feira, na Biblioteca da Escola Secundária Dr. João Carlos

Celestino Gomes. Esta atividade consistiu numa medida de promoção do sucesso escolar, no âmbito do Centro de Apoio à Aprendizagem

(CAA). As atividades de leitura executadas foram anotadas nos sumários, de acordo com o regulado no regimento do Centro de Apoio à

Aprendizagem (CAA). Os alunos envolveram-se nas atividades, tendo estas sido do seu agrado. Por consequência, foi coadjuvado o objetivo

do Plano de ação estratégica da Biblioteca escolar “Promover a leitura e a escrita”. A docente Celeste Cruz avalia de muito bom o trabalho

que desempenhou com os alunos da Educação Especial.
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Ílhavo a Ler mais🔼

Somos um Agrupamento reconhecido pelo PNL como um
Agrupamento a Ler+...

Todos os
estabelecim
entos de
ensino do
AGEI

Ao longo do
ano

Bibliotecas
Escolares

Avaliação
Total de alunos envolvidos:

Todos os alunos do Agrupamento (1795)
1795

Total de tempos

ao longo do ano:

Este projeto mereceu o apoio do PNL em 2021 e concretiza-se com atividades dinamizadas, maioritariamente, a nível concelhio -da Rede de

Bibliotecas de Ílhavo- , tais como: Concurso Ílhavo a Ler+, Concurso Literário Jovem, Baús de Histórias (que são distribuídos por todas as

escolas sem biblioteca), bem como as dinâmicas/ itinerâncias das professoras bibliotecárias pelos 9 estabelecimentos de ensino do nosso

Agrupamento.

As atividades foram dinamizadas de acordo com o planeado  ao longo do calendário escolar.

10 MINUTOS A LER!🔼
10 MINUTOS A LER!

Atividade já incluída no Projeto Agrupamento a
Ler+, mas a reforçar com nova candidatura, por
proposta de alguns docentes do 2.º ciclo

Todos os
estabelecim
entos de
ensino do
AGEI

Ao longo do
ano

Docentes e
bibliotecas
escolares

Avaliação Total de alunos envolvidos: 98
Total de tempos

ao longo do ano:

8 blocos de

45’

A atividade foi concretizada com algumas adaptações, tendo em conta a disponibilidade de alguns docentes; de forma geral, decorreu

quinzenalmente, a partir do 2.º semestre,  na biblioteca da ESDJCCG, num bloco de 45 min.

O projeto foi implementado em todas as turmas do 5.º ano, no início das aulas de português.

PNL Prémios de leitores🔼
O PNL atribui prémios aos melhores alunos leitores que
ficarem em 1.º, 2.º e 3.º lugares no conjunto de alunos
propostos pelas escolas, em cada uma das categorias. As
escolas com alunos vencedores recebem igualmente um
prémio.

O prazo para a recolha de dados pelas escolas inicia-se a
1 de outubro e termina a 15 de junho.

EBJFPB

ESDJCCG

Ao longo do
ano

Docentes e
bibliotecas
escolares

Avaliação Total de alunos envolvidos:

Aberto a todos os alunos ao longo do ano

Total de tempos

ao longo do ano:

O Agrupamento inscreveu-se e participou a nível do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário, neste desafio do PNL que visava

premiar o maior número de requisições domiciliárias.

Os alunos que mais se destacaram foram: - Giovana Garcia Ramirez, 5º C - 36 requisições; Isabella Victoria Aguilar, 5ºF - 33 requisições;

Henrique Araújo Oliveira, 6º B - 28 requisições.No ensino secundário destacou-se o aluno Marcelo Rodrigo Costa, com 14 requisições.
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Bibliotecas Escolares🔼 As bibliotecas escolares do município e a biblioteca
municipal, congregam esforços no sentido de otimizar os
recursos documentais e propiciar atividades,
constituindo-se como Rede de Bibliotecas de Ílhavo
(RBI), com um programa de atividades conjunto:
PPLL-Programa de Promoção do Livro e da Leitura.

Todos os
estabelecim
entos de
ensino do
AGEI

Ao longo do
ano

RBI

Avaliação
Total de alunos envolvidos:

Todos os alunos do Agrupamento foram envolvidos ao longo do ano
1795

Total de tempos

ao longo do ano:

O relatório de avaliação das inúmeras atividades, encontra-se em documento próprio. Trata-se de atividades que pretendem envolver toda a

comunidade educativa e que, mediante o ciclo de ensino, podem adquirir características diferentes.A título de exemplo, podemos referir: “À

descoberta de… José Jorge Letria”- a partir do conhecimento da obra do escritor/ilustrador, os alunos elaboram trabalhos de índole mais

plástica ou mais literária, que foram expostos na BMI; “À conversa com…” - atividades que permitem ao alunos conhecerem pessoalmente

ilustradores/escritores; …

Ílhavo a Ler+(RBI )e
PNL(CNL)🔼

Concurso dinamizado pela RBI e que, devido à

concertação de esforços, se articula com o PNL-

dando acesso ao Concurso Nacional de Leitura.

Todos os
estabelecim
entos de
ensino do
AGEI

Ao longo do
ano

RBI

Avaliação Total de alunos envolvidos:
Total de tempos

ao longo do ano:

De outubro

a junho

O projeto iniciou em outubro com a seleção de um livro para cada nível de ensino, pelas professoras bibliotecárias, iniciando a 1.ª fase - a

nível de escola. Seguiu-se a divulgação pelos 9 estabelecimentos de ensino do Agrupamento.

Participaram na fase de escola:

- 58 alunos do 1.º ciclo do ensino básico;

- 18 alunos do 2.º ciclo do ensino básico;

- 7 alunos do 3.º ciclo do ensino básico;

- 4 alunos do do ensino secundário.

Desta fase foram apurados 2 alunos de cada nível de ensino para a fase municipal que se realizou no dia 19 de fevereiro na Fábrica das Ideias,

Gafanha de Nazaré.

Na fase municipal foi apurada uma aluna do 1.º ciclo para a fase intermunicipal. A mesma aluna foi apurada para a fase nacional- a fase do

Concurso Nacional de Leitura- que decorreu a 4 de junho, em Almada.
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Newton Gostava de ler!
🔼

Projeto que resulta da parceria com a Fábrica

Centro Ciência Viva de Aveiro, procurando aliar a

leitura às atividades experimentais.

Todos os
estabelecim
entos de
ensino do
AGEI

Bibliotecas
Escolares

Avaliação Total de alunos envolvidos: 622
Total de tempos

ao longo do ano:
33

Foram realizadas 33 sessões abrangendo 622 alunos do 1.º e 3.º  ciclo, 22 docentes  e as duas professoras bibliotecárias.
(relatório em documento próprio).

Histórias com Ciência na
Biblioteca Escolar🔼 O ciclo de sessões “Histórias com Ciência na

Biblioteca Escolar”, proposto por vários

departamentos e unidades de investigação da

Universidade de Aveiro, em parceria com a Rede de

Bibliotecas Escolares do Ministério da Educação.

ESDJCCG
BE da
ESDJCCG

Avaliação Total de alunos envolvidos: 60
Total de tempos

ao longo do ano:

1 bloco de

90 min.

Este projeto possibilita o convite a investigadores para divulgação da Ciência, em turmas do ensino secundário.A pedido de alguns docentes,
foi convidado o Doutor Jorge Paiva para vir falar sobre as Plantas na obra camoniana.

Oficinas de Leitura/

Escrita🔼

Dinamização de oficinas de desafios da escrita, com
vista a reforçar a relação afetiva e técnica com a
escrita.

EBJFPB
ESDJCCG

Bibliotecas
escolares e
docentes
envolvidos

Avaliação Total de alunos envolvidos:
Total de tempos

ao longo do ano:

Foram dinamizadas:

- na BE da EBJFPB - 2 oficinas de escrita criativa (alunos do 5.º e 6.º ano);

- na BE da EBGA: 4 oficinas de escrita criativa (alunos do 1.º ao 4.º ano);

2 oficinas de leitura criativa (alunos do 3.º e 4.º ano);

2 oficinas de escuta ativa/leitura criativa (alunos do 1.º e 2.º ano);

1 oficina de escuta ativa (crianças da turma do pré-escolar).

Na BE da ESDJCCG foram realizadas quatro oficinas de escrita em inglês, com três turmas do 8.º e uma do 9.º ano.
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Centenário de José
Saramago🔼

Associarmo-nos, enquanto Agrupamento, às
comemorações do Centenário de José Saramago,
que vão sendo propostas pela parceria entre a RBE
e a Fundação José Saramago, aos diferentes anos de
escolaridade.

Docentes e
alunos do
AGEI

Ao longo do
ano

PB e
docentes
interessados

Avaliação Total de alunos envolvidos:
Total de tempos
ao longo do ano:

Foi realizada a atividade “Leituras centenárias” no dia 16 de novembro de 2021. Foram atingidos todos os objetivos e os alunos participaram
de forma muito positiva.

Salienta-se a participação das turmas do 4.ºano da EB da Gafanha de Aquém (1 aluno) e da EB da Légua (1 aluno).

Miúdos a Votos🔻 Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?’ é uma
iniciativa da revista VISÃO Júnior e da Rede de
Bibliotecas Escolares, com o apoio do PNL 2027,
aberta a todas as escolas com alunos entre o 1.º e
12.º anos. Os alunos propõem o seu livro preferido
às eleições nacionais, que eles próprios organizam
na sua escola.

Docentes/tu
rmas e/ou
grupos de
alunos do
AGEI

inscrição até
30 de
novembro

PB e
docentes
interessados

Avaliação Total de alunos envolvidos:
Total de tempos

ao longo do ano:

Apesar de efetuarmos a inscrição e de termos participado na 1.ª fase da iniciativa, devido a alguns constrangimentos, decidimos substituir a

atividade pelo o desafio “Dar à Língua”, proposto pela Universidade de Aveiro.

Plano Nacional de
Leitura🔻

O Plano Nacional de Leitura 2017-2027 e os CTT
convidam à participação no Concurso FAÇA LÁ UM
POEMA, que decorrerá entre outubro de 2021 e
março de 2022.

Alunos do
3.º ciclo do
ensino
básico e do
ensino
secundário

Candidatura
até ao dia 31
de dezembro,
nas bibliotecas
EBJFPB e
ESDJCCG

Avaliação Total de alunos envolvidos:
Total de tempos

ao longo do ano:

Este ano, não houve oportunidade para participar neste concurso do PNL.
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Projeto MAIA no AGEI🔼

Objetivos do Projeto MAIA (âmbito nacional):

1. Melhorar Práticas de Avaliação e de Ensino.

2. Melhorar as Aprendizagens dos alunos.

3. Induzir novas e inovadoras dinâmicas pedagógicas, didáticas e organizativas.

4. Apoiar a operacionalização do Referencial de Avaliação pedagógica do AGEI

Dimensões de intervenção:

- Supervisão (institucional e colaborativa).

- Formação (articulação com CFAECIVOB)

- (RE)UNIR, para falar de … avaliação

- Sala Classroom - textos, ideias e materiais

Docent
es do
AGEI

Alcina
Mendes

Avaliação Total de professores envolvidos: ~100

As atividades do Projeto organizaram-se em 4 eixos de ação, como seguidamente se descreve.

Eixo I - Formação

Objetivo: proporcionar formação certificada (pelo CFAECIVOB) a todos os docentes do AGEI.

ACD – 4h (T1) 8 e 10 Set 2021 26 formandos

ACD – 6h (T2) 6 a 15 Out 2021 21 formandos

ACD – 6h (T3) 11 a 25 out 2021 18 formandos

ACD – 6h (T4) 24 Nov. a 10 dez 2021 29 formandos

ACD – 6h (T5) 23 Nov. a 07 dez 2021 21 formandos

ACD – 6h (T6) 10 FEV. a 24 Fev 2022 07 formandos

Oficina T1 – 25h+25h 16 Fev. a 8 jun 2022 06 formandos (com formandos do AEGN)

Oficina T2 – 25h+25h 18 Fev. a 15 jun 2022 05 formandos (com formandos do AEV)

Eixo II - Supervisão

Objetivo: monitorização da operacionalização do referencial de avaliação do AGEI

Foram envolvidas as lideranças intermédias do AGEI: Conselho Pedagógico, coordenação de departamento e de grupos disciplinares e

coordenação de direção de turma.

- iniciativas de decisão e concertação de procedimentos relacionados com o processo de avaliação pedagógica das aprendizagens e

operacionalização do referencial de avaliação do AGEI, nomeadamente relativas a iniciativas elencadas no eixo III

- iniciativas de monitorização e reflexão conjunta sobre a operacionalização do referencial de avaliação pedagógica e iniciativas

elencadas nos eixos I e III.

Eixo III - Colaboração

Objetivo: promoção da reflexão focada tópicos de avaliação pedagógicas/ operacionalização do Referencial de Avaliação do AGEI

- Iniciativas de Reflexão-formação formais mas não certificada (com inscrições e registo de presença)

(RE)UNIR falando de… O Referencial de Avaliação AGEI – 3h 20 Out 2021 60 participantes

(RE)UNIR falando de… Registos de Avaliação Pedagógica – 2h 15 Dez 2021 19 participantes

(RE)UNIR falando de… Classificação Pedagógica – 2h 19 Jan 2022 27 participantes

(RE)UNIR falando de… Contributos da Ação Inspetiva sobre Av.Pedagógica – 1h 09 mar 2022 15 participantes

Eixo IV - Suporte

Objetivo: promover a comunicação e o apoio ao desenvolvimento profissional dos docentes

- Foi criada a Sala Classroom “ACD MAIA” para disponibilizar suporte documental (textos do Projeto MAIA) e divulgar informações

(reuniões, palestras, webinares…); a sala conta com 134 docentes inscritos (estudantes).

- Contactos com os pares, ao longo de todo o ano letivo(nos intervalos das aulas, através de chamada telefónica ou vídeo, reuniões

de trabalho colaborativo…) que desejaram apresentar as suas dúvidas ou reflexões sobre conceções e/ou práticas; participação

em reunião do departamento de educação pré-escolar a pedido da respetiva coordenadora. A natureza informal ou não formal

destas interações explica que não tenha sido feito registo da sua ocorrência, assim como contabilização do número e duração das

ocorrências.

Apreciação global:

Face aos dados acima apresentados conclui-se que a estrutura (4 eixos) do projeto se revelou adequada à operacionalização do novo

Referencial de avaliação pedagógica do AGEI, permitindo que todos os objetivos fossem alcançados, envolvendo um número bastante

representativo dos educadores e docentes do agrupamento.

AGEILHAVO - Avaliação 2021-22 pág. 36



Ava���ção | Clu��� � Pro����s 2021-2022

Multiculturalidade EB
Légua🔼

De modo a responder às diferenças culturais e
linguísticas presentes na EB da Presa Légua foi
concebido o “Projeto Multiculturalidade” com o
lema “A Amizade não tem cor”. Este será
dinamizado através da realização de atividades com
a ajuda dos pais das crianças de diferentes
nacionalidades e etnias que temos na nossa Escola.
que levem a que as crianças percebam que existem
diferenças étnicas e culturais e que estas devem
saber respeitá-las.

Docentes (2
profs e 1 educ)
do
estabeleciment
o

Ao longo do
ano

Laura
Abade,
Fátima
Lopes e
Fátima
Marnoto,
Psicóloga do
PNEPSE - Mª
Moniz
com a
colaboração
da
Associação
de Pais.

Avaliação Total de alunos envolvidos: 56

A escola desenvolveu este projeto ao longo do ano, num total de 56 alunos, entre alunos do 1º Ciclo e alunos do Pré-Escolar. O projeto foi

desenvolvido de acordo com o planificado e com os objetivos definidos. Foram feitas várias atividades, umas em contexto de turma e outras

em contexto de escola. Os alunos do 3º e 4º Ano participaram no projeto intitulado “ Giotto és Tu” com a temática “Juntos criamos igualdade

e diversidade!” Este projeto permitiu aos alunos conhecerem a diversidade cultural dos seus pares. Os alunos realizaram um trabalho que foi

a concurso, na página da Giotto. Trabalharam a localização dos seus países de origem no planisfério, as diferenças linguísticas, as bandeiras, a

gastronomia, as músicas, danças e dias assinalados.. Os pais colaboraram com os seus educandos na recolha de elementos culturais dos

diferentes países. Este trabalho foi realizado no 1º Semestre. Os alunos visualizaram vídeos motivando os alunos para a reflexão e discussão

sobre as diferenças. Ex: Powerpoint “Ninguém é igual a ninguém” Adaptado https://pt.slideshare.net/andreaperez1971/ninguem-a-igual-a-ninguém;

No 2º Semestre a escola trabalhou a semana da culturalidade que durou três dias. 1º Dia - Dia da Gastronomia em que os alunos trouxeram

diferentes iguarias dos seus países, Venezuela, Brasil, Tunísia, França, Alemanha, Inglaterra e Portugal, culminando num lanche partilhado

com toda a comunidade educativa. No 2º Dia apresentação de canções em diferentes línguas. 3º Dia, marcha com as bandeiras dos diferentes

países, em que os alunos vieram trajados de acordo com o seu país de origem. Os alunos desfilaram ao som do Hino do seu país.

Ao longo do ano na Sala dos Afetos, esta temática foi trabalhada pela Psicóloga do PNEPSE Maria Moniz, que desenvolveu o treino de

competências socioemocionais surge no âmbito do Plano de Ação Estratégica, integrado no Programa Nacional de Promoção do Sucesso

Escolar.

As educadoras e professoras

Laura Abade, Fátima Lopes e Fátima Marnoto
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Clubes
AGEILHAVO

Um bom projeto didático possibilita um ambiente natural,

praticado pelos alunos permitindo cultivar qualidades ligadas a

independência de ações e preservação da democracia
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Clube / Projeto Escolar Breve Apresentação Público-Alvo
escola, ciclo,
anos turmas

Previsão de
Horário

Responsável
e outros
professores

Clube de dança

inclusão🔻

O objetivo central é defender a ideia de que a dança pode
auxiliar no processo de inclusão de surdos, no sentido não
apenas de proximidade física, mas também de garantir a
"interação, assimilação e aceitação" (Pereira, 1980),
possibilitando uma participação plena em atividades extra
curriculares. Objetivos gerais: proporcionar aos alunos noções
de sentido rítmico, desenvolvimento motor, desenvolvimento
da coordenação corporal.
- Expressão corporal/musical
- Coreografia Hip Hop
- Relaxamento
- Língua Gestual Portuguesa – Os alunos ouvintes têm a
oportunidade de aprender, com os seus pares Surdos, uma
nova língua, a língua gestual portuguesa e ficarem, assim, mais
sensibilizados para algumas questões relacionadas com a
Surdez e o indivíduo Surdo.

EB1 - Alunos
surdos do
1ºciclo e
alunos
ouvintes do
4ºano

5f - 13h15 às
14h

Filipa
Carvalho

Avaliação Total de alunos envolvidos:
Total de tempos

ao longo do ano:

… identificar dinâmicas mais relevantes, atividades e projetos, concursos… intra ou extra escola em que se envolveram)

Não implementado.

Clube Amigos da

Biblioteca🔼

“Recrutamento” e formação de alunos com vista a
serem eles os dinamizadores de atividades a que se
propõem: o clube de cinéfilos, o clube de leitores de
Mangás, o Clube de escrita, ...

EBJFPB
ESDJCCG

Bibliotecas
escolares e
alunos
envolvidos

Avaliação Total de alunos envolvidos:
Total de tempos

ao longo do ano:

As atividades realizadas foram integradas nas dinâmicas da BE.

Ver Relatório das Bibliotecas Escolares
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Clube Europeu🔼

O Clube Europeu (CE) é uma estrutura ao nível escolar que visa um
melhor conhecimento da Europa e uma interação entre
membros/cidadãos de diferentes culturas, de forma a fomentar a

cidadania europeia. Objetivos
Criar, entre os seus membros, um verdadeiro espírito europeu
e transmiti-lo, por todos os meios ao seu alcance, aos outros
membros da comunidade em que se encontram inseridos;
Promover, com o apoio das entidades competentes, ações de
dinamização, tendentes a uma melhor informação sobre:
· A Europa, por exemplo, nas suas dimensões geográfica,
histórica, cultural e económica;
· As instituições europeias (da União Europeia e do Conselho
Europeu), nomeadamente, a sua estrutura, o seu
funcionamento e os seus objetivos;
· Os Estados-Membros da União Europeia e do Conselho
Europeu, designadamente, os aspetos da vida política, social e
cultural;
· (...)

Elementos da
Comunidade
Escolar

Stela Maria
Lopes

Avaliação Total de alunos envolvidos:
Total de tempos

ao longo do ano:

Dia Europeu das Línguas - vídeo de apresentação/divulgação da iniciativa; material de desgaste custeado pelas professoras dinamizadoras;

material informático próprio; posters e merchandising fornecidos pela Rede Nacional de Clubes Europeus (RNCE);

Dia Internacional dos Direitos Humanos - produção de um vídeo de divulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos Direitos

Humanos  1;2;3; 15 e 18) que esteve patente no átrio do Bloco B.

Árvore de Natal do s Oceanos - redação de mensagens cívicas sobre a importância e necessidade de preservação dos Oceanos transcritas nas

“ondas”, fornecidas pelo Clube e que, posteriormente, foram utilizadas na construção/decoração da Árvore de Natal para a comunidade

escolar que foi colocada no átrio do bloco E.

Tratado de Roma - foram produzidos cartazes alusivos que foram colocados nos diferentes blocos da escola para chamar a atenção da

comunidade educativa para um momento decisivo na construção do espaço europeu. Foi, também, aplicado à comunidade escolar um

questionário  com o objetivo de produzir conhecimento sobre o tema e contribuir para a valorização da nossa cidadania europeia.

Dia Mundial da Água - produção de um cartaz de divulgação da efeméride e customização de fitas de pulso com provérbios sobre a água

que foram distribuídas pelas turmas do secundário, nas salas de aula. O momento foi acompanhado com uma pequena palestra de

sensibilização para uma utilização eficiente da água e do valor da mesma para o planeta. Os membros do Clube participaram, também, com

os restantes alunos da turma, na sessão "Pelo Mar de Amanhã”, dinamizada pelas Águas do Centro Litoral em parceria com a Câmara

Municipal de Ílhavo, que se realizou no Museu Marítimo de Ílhavo. De realçar o envolvimento e qualidade da participação de todos os alunos

na atividade, que mereceram o elogio e agradecimento das responsáveis do museu.

Dia da Europa - a convite do CE, a Viktoria partilhou uma receita do seu país (Ucrânia) e juntos, sob a orientação do professor Jorge

Simaria, confecionaram налистники (crepes com doce de framboesa). que degustaram juntos. Porque a comida tal como a amizade não tem

fronteiras…Foi também produzido um vídeo com a participação da aluna Viktoria no expressou o seu sentir sobre os acontecimentos no seu

país que esteve patente no átrio do bloco B.

Com um número simpático de alunos inscritos, doze, o CE trabalhou afincadamente nas propostas que inscreveu no plano anual de

atividades. Os alunos mostraram-se muito criativos e empenhados nas atividades das quais se destacam a Árvore de Natal dos Oceanos que,

para além dos membros do Clube, envolveu todas as turmas do secundário e algumas turmas do básico que mostraram interessadas e se

quiseram juntar à atividade. E, também, o Dia da Europa com a participação muito especial de uma discente proveniente da Ucrânia.

O Clube optou pelas redes sociais do agrupamento, como forma de mostrar/divulgar as iniciativas que desenvolveu, o que possibilitou que o

seu trabalho chegasse a um número de destinatários alargado, nomeadamente, a comunidade escolar e outros utilizadores.

Observando o trabalho realizado durante o ano letivo poder-se-á inferir que o balanço das iniciativas implementadas foi amplamente

positivo, dado o número de visualizações e de reações positivas nas redes sociais, bem como, a recetividade e resposta que as iniciativas

tiveram junto das instituições.
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Clube AGE🔼
Vocacionado para o desenvolvimento de atividades de
caráter facultativo, lúdico, formativo e cultural e ainda
para a ampliação dos domínios artístico, científico e
tecnológico, combinando ações levadas a cabo entre a
escola e a comunidade/meio. Adicionalmente,
pressupõe-se incrementar ações solidárias e de
voluntariado, tomando por referência a dimensão
europeia na educação, e indo ao encontro do plasmado
do Despacho nº 6478/2017 de 26 de julho (Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória).

Elementos da
Comunidade
Escolar

2.ª feira:
16h15-17h
6.ª feira:
12h45-13h30

Alice Rocha

Avaliação Total de alunos envolvidos:
Total de tempos

ao longo do ano:
66

1 semestre

➢ Campanha Dia Mundial do Animal (4 de outubro) - Angariação de bens alimentares/limpeza para animais sem tutor que se encontram

num abrigo, acompanhada de exposições nas Bibliotecas das Escolas Secundária Dr.J.C.C.G. e Básica J.F.P.B, como forma de sensibilização

para o flagelo do abandono. A campanha decorreu de acordo com o previsto, tendo atingido os objetivos delineados. Toda a comunidade

respondeu com bens que foram entregues na associação AFETU (Taboeira).

➢ Tutoriais de sensibilização para o Bem-Estar Animal (ao longo do ano) - vide descrição no 2.º semestre.

➢ Campanha de Recolha de Tampinhas (ao longo do ano) -  vide descrição no 2.º semestre.

➢ Tutoriais de Comida Vegetariana/Vegan (ao longo do ano) - vide descrição no 2.º semestre.

2 semestre

➢ Campanha Dia Mundial dos Animais de Rua (4 de abril - 6 meses após a 1.ª) Angariação de bens alimentares/limpeza para animais sem

tutor que se encontram num abrigo, como forma de sensibilização para o flagelo do abandono. A Campanha decorreu de acordo com o

previsto, tendo atingido os objetivos delineados. Toda a comunidade respondeu com bens que foram entregues no Abrigo de Carinho -

Associação Amigos dos Animais (Mira).

➢ Tutoriais de sensibilização para o Bem-Estar Animal - em íntima conexão com as campanhas de recolha de bens para animais, lembrando

que esta é uma temática inserida na Educação para a Cidadania. A Educação para o Bem-estar Animal é um domínio que pretende

proporcionar o conhecimento da história do animal na sociedade, a compreensão e reflexão sobre os conceitos de Bem-estar, e os

fundamentos éticos dos direitos dos animais. Ao disponibilizar estes tutoriais nas redes sociais do Agrupamento, foi possível assegurar

que esta divulgação se difundiu para além dos limites físicos da Escola, ficando disponível para qualquer cidadão, pretendendo, assim,

contribuir para uma sociedade mais informada e solidária.

➢ Campanha de Recolha de Tampinhas - Considera-se que esta campanha terá sido a mais impactante a nível de mobilização da

comunidade, uma vez que foram recebidas contribuições de alunos, encarregados de educação, professores, assistentes operacionais e

elementos exteriores à escola, mas pertencentes à comunidade local e que quiseram associar-se a esta causa. Inclusivamente, na Escola

Básica José Ferreira Pinto Basto, os alunos organizaram-se de forma a que cada sala tivesse um recipiente (garrafão) onde cada turma fazia

a sua recolha. Também na Escola do 1.º ciclo da Légua, onde já havia sido instituído um “EcoTampas” no ano letivo anterior, os alunos

fizeram questão que a sua recolha fosse canalizada para a causa da Carolina Gouveia. Nesta escola foram feitas 2 recolhas ao longo do

ano, com uma considerável quantidade de tampinhas. Com a contribuição de todos, foi possível realizar a entrega de mais de 400

garrafões com tampinhas ao longo do ano. Para além da intenção solidária inerente a esta campanha, convém não descurar o intuito

ambiental, pois as tampinhas que foram aqui recolhidas não representaram, obviamente, mais poluição para o planeta, uma vez que se

destinam a ser recicladas.

➢ Tutoriais de Comida Vegetariana/Vegan - numa sociedade onde as alternativas/escolhas/intolerâncias alimentares são cada vez mais um

tema “em cima da mesa”, a abordagem desta temática fez todo o sentido, não só pelo timing, mas também pelo facto de a Escola ser um

espaço de abertura/abordagem/esclarecimento sobre essas opções alimentares e sobre o impacto que as mesmas produzem, não só na

pessoa enquanto ser individual, mas também em tudo o que a rodeia, nomeadamente, no ambiente. Ao disponibilizar estes tutoriais nas

redes sociais do Agrupamento, foi possível assegurar que esta divulgação se difundiu para além dos limites físicos da Escola, ficando

disponível para qualquer cidadão, pretendendo, assim, contribuir para uma sociedade mais informada.

A coordenadora do clube:

Alice Maria Fernandez Rocha
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Clube de LGP🔼 Clube de LGP
Sensibilizar e familiarizar os alunos ouvintes para a
importância da LGP, de modo a facilitar a comunicação
diária com os alunos surdos que estão inseridos na
mesma escola;

Consciencializar os alunos para outras questões
relacionadas com a surdez;

Aprender vocabulário de LGP que permita comunicar
com os seus pares surdos;

Promover momentos de interação entre surdos e
ouvintes.

ESJCCG
Alunos da
turma 8ºB

2ªfeiras - das
14:30 às 15:15

Andreia Vreia

Avaliação Total de alunos envolvidos: 9
Total de tempos

ao longo do ano:
20

O Clube de LGP iniciou com 6 alunos, sendo que posteriormente entraram mais 3 alunos e assim foi até ao fim terminando o ano com 9

alunos. Todos revelaram bastante interesse, assiduidade e empenho nas atividades propostas. As atividades desenvolvidas foram muito

diversas, algumas delas relacionadas com os conteúdos lecionados em Língua Gestual Portuguesa, Identidade Surda, de forma a poderem

comunicar com o colega Surdo ou outros. Alunos e professora propõem que continue o clube de LGP no próximo ano letivo para assim

reforçar aprendizagens, aumentar vocabulário gestual e assim progredir ainda mais na aprendizagem desta nova língua.

Clube Jogos_LGP 🔼 O Clube Jogos LGP será dinamizado pelos alunos surdos
do 3º ano, com a supervisão da professora responsável,
como um momento lúdico e de brincadeira entre pares.
As sessões serão preparadas, antecipadamente, pelos
alunos e pela professora responsável. Este clube terá
como objetivos sensibilizar e familiarizar os alunos
ouvintes para a importância da LGP, aprendendo
vocabulário em LGP, de modo a facilitar a comunicação
diária com os seus pares surdos. Assim como,
consciencializar os alunos para outras questões
relacionadas com a surdez e promover momentos de
interação entre surdos e ouvintes.

EB Ílhavo
Alunos
ouvintes EB
Ílhavo

3ªfeiras das
12:30 às 13:15

Rute
Rodrigues

Avaliação Total de alunos envolvidos:

42-50 50
Total de tempos

ao longo do ano:
34

O clube decorreu durante o ano letivo, com algumas alterações de horário devido a ajustes nos horários de almoço dos alunos. Os alunos

surdos tornaram-se mais autónomos na preparação e organização do clube, demonstrando sentido de responsabilidade e interesse em

serem os responsáveis por ensinar a sua língua aos seus pares ouvintes. Foram criativos na procura e criação de jogos para aplicarem no

clube.

Durante o 1º semestre destinou-se à turma do 3º ano, após uma ponderação decidiu-se alargar a todas as turmas da EB de Ílhavo, formando

um total de 3 grupos. Os alunos demonstraram interesse e motivação em participar. No entanto, uma vez que o horário do mesmo era no

intervalo de almoço dos alunos, momento em que podiam brincar livremente e, apesar das metodologias usadas serem mais informais,

alguns alunos preferiam estar a brincar, mesmo tendo interesse em aprender LGP.

A Professora, Rute Rodrigues
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“Clube de Matemática” e

Ambiente🔼

Não é um clube formal, mas um espaço (antiga sala

do jornal), onde os alunos, no caso de não terem

aulas, poderão jogar e fazer construções com os

materiais disponíveis.

Poderão ser tratados também temas relacionados

com a proteção do ambiente e manipulados

materiais, como cartões com questões.

EBJFPB

Segunda feira

- 8:30 - 9:15h

Quarta-feira

12:45 -

13:30h

Clara

Rodrigues

Avaliação Total de alunos envolvidos: 31
Total de tempos

ao longo do ano:

22

Os/as alunos/as procuraram o Clube na hora do almoço, o número de elementos que frequentam o clube foi significativo, havendo ao longo

do ano um grupo do 5º C, que foi muito assíduo. As atividades desenvolvidas foram muito diversas, algumas delas relacionadas com os

conteúdos lecionados em Matemática, cujos materiais construídos, foram nelas utilizados, como por exemplo as planificações do cubo, os

sólidos ou os triângulos.

A professora Clara Rodrigues
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Xadrez🔼

”O xadrez é a ginástica da inteligência”- Johann Wolfgang Von

Goethe

Espaço dedicado ao treino e aprendizagem de xadrez, de
frequência facultativa, regular ou ocasional.

Pertence ao clube de xadrez e faz um xeque-mate à
aprendizagem, memória e concentração, Paciência,
Resiliência, Criatividade e imaginação, Socialização,
Responsabilidade na tomada de decisões.

Neste Clube podes participar em torneios a nível local,
a nível Concelhio, regional e nacional.

Comunidade
escolar

EBJFPB:
terça das
12hàs15h

ESJCCG:
sexta da13h
às 15H

Luísa Saraiva

Avaliação Total de alunos envolvidos:
Total de tempos

ao longo do ano:

No 1.o semestre os objetivos foram cumpridos para este semestre apesar dos alunos não participarem no torneio porque não se achavam

preparados, da federação portuguesa de xadrez e do desporto escolar não houve nenhuma convocatória. Todos os alunos participaram

assiduamente e ativamente em melhorar o seu desempenho neste jogo.

No 2.o semestre os objetivos propostos para este ano letivo foram cumpridos e atingidos.

Os treinos tiveram uma frequência de uma média de 13 alunos por sessão. Neste semestre os alunos participaram em 3 torneios

relacionados com o Desporto Escolar e os resultados foram excelentes. Dois a nível local: o 1.o torneio foi na escola Secundária de Vagos e o

segundo em Aveiro, na Escola Secundária Mário Sacramento. Os participantes pertenciam aos escalões: Infantis A e B, Iniciados e Juvenis.

Nestes três torneios tivemos alunos nos pódios, nos Infantis A e B os três primeiros lugares, nos Iniciados o primeiro lugar e nos juvenis

primeiro lugar. O último foi a nível regional, só participaram alunos apurados dos escalões Iniciados e Juvenis. No nosso agrupamento foram

apurados 11 alunos com a participação de 16 escolas, e realizado na Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, organizado pela

docente Luísa Saraiva. Obtivemos alunos no pódio nos Iniciados o segundo lugar masculino e nos Juvenis o primeiro masculino e o segundo

feminino.

A nível Xadrez fora do desporto escolar, os alunos do secundário, encontram-se a participar num torneio mundial na modalidade on-line. Os

resultados têm sido muito bons. Este torneio tem-se desenvolvido no último domingo de cada mês iniciou em janeiro e prolonga-se até

agosto.

Surgiram outros torneios promovidos pela federação de xadrez os alunos não quiseram, uns não participaram devido ao ano atípico, Covid19,

e outros porque estes torneios são ao fim de semana e os pais não estavam disponíveis para os levarem.

Ainda no dia 6 de maio, tivemos um torneio inserido no olimílhavo que elaborei o regulamento e fui a responsável pelos torneios, organizei,

coordenei. Realizei 4 torneios:

Infantis A, Infantis B, Iniciados e Juvenis. Mais uma vez, os nossos alunos portaram-se bem porque obtivemos alunos sempre nos pódios

masculinos e femininos.

Os alunos que se destacaram no xadrez e merecidos de mérito desportivo são: Diogo Silva do 5.o B no escalão Infantil A, Santiago Tavares do

6.oB e Francisco Santos do 6.o E no escalão Infantil B, Tomás Chipelo do 8.o B no escalão de iniciado e no escalão Juvenil os alunos Rodrigo

Sarabando 9.o B e Maria Ribeiro do 10.o B.

A professora

Luísa Saraiva
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“Observatório de História

- Percursos de Ílhavo” 🔼

“Construir narrativas de memória coletiva”

Clube com o intuito de construir narrativas de

movimentos sociais ligadas à memória coletiva da

terra de Ílhavo com testemunhos familiares, que

fortalecem a identidade dos alunos.

Horário definido pela aplicação na minha turma.

Cada Professora aplica nas suas turmas.

Sensibilização para a defesa e conhecimento do

património histórico e sociológico local e de Portugal.

Desenvolvimento de capacidades de pesquisa e de

técnicas simples de preservação de coleções-selos,

moedas, postais.

Conhecer locais emblemáticos da cidade de Ílhavo e

personagens importantes para a cidade.

ESJCCG

EBJFPB

3ª feira

8:30-10:00

4ª feira

8:30-10:00

2ª feira

12:00-12:45

4ªas ou 5as

feiras ás

14,30h -

15:15 h

M. de Fátima

Godinho

(9ºB)

Aida

Domingues

(9ºD e 9º E)

Fátima Estrela

(9.ºC)

Fernanda

Rodrigues

(9ºA)

Paula Duarte

5ºs anos

Avaliação
Total de alunos envolvidos: 22 alunos do

9ºB

54 alunos de

várias

turmas de 5º

ano

Total de tempos

ao longo do ano:
90 minutos

Este projeto teve o intuito de construir narrativas de movimentos sociais ligados à memória coletiva da terra de Ílhavo com testemunhos

familiares, que fortalecem a identidade e a autonomia dos alunos.

No 9º B, os alunos escutaram os testemunhos de seus avós , relativamente à sua participação na Guerra Colonial, o que provocou a

proximidade intergeracional afetiva, social e política na micro história da terra de Ílhavo. Desta pesquisa resultou a exposição no bloco E para

dar conhecimento à comunidade educativa. Esta dinâmica colaborativa provocou um grande orgulho à professora de História, M. de Fátima

Godinho e aos seus familiares como evidenciam os comentários nas redes sociais.

Este projeto desenvolveu competências para a sensibilização e defesa do património histórico e sociológico local e nacional da história da

nossa pátria.

Os alunos conheceram e compreenderam a participação de seus avós na Guerra Colonial, as dificuldades, os constrangimentos e as

mudanças na era global.

Os alunos evidenciaram os laços de fraternidade entre Portugal e África como cidadãos do mundo.

As professoras
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M. de Fátima Godinho (9ºB) ; Aida Domingues (9ºD e 9º E);  Fátima Estrela (9.ºC); Fernanda Rodrigues (9ºA) ; Paula Duarte

Projeto Assess@Learning
🔼

O Projeto Assess@Learning é uma experiência europeia
coordenada pela European Schoolnet que envolve cinco
países parceiros: Portugal, Espanha, Grécia, Estónia e
Finlândia. Trata-se de um projeto que pretende investigar
a forma como a avaliação pode melhorar a qualidade de
aprendizagem dos alunos e promover a utilização
sistemática de práticas de Avaliação Formativa Digital
(AFD) nas escolas. O projeto Assess@Learning aborda
a forma como os professores avaliam diariamente as
aprendizagem, utilizando a tecnologia (computadores,
tablets, aplicações móveis, etc.) e promovendo a
autoavaliação dos alunos.
As escolas no grupo de teste exploraram o kit de
ferramentas em linha, com o objetivo de compreender
em que medida as referidas ferramentas podem ajudar a
promover métodos de avaliação alternativos e
complementares, no sentido de melhorar a qualidade do
ensino e da aprendizagem.
A experimentação foi desenvolvida, no âmbito das
disciplinas de Português, Inglês, Ciências Naturais e
Matemática.

Alunos do 7ºC
EBJFPB

Entre
novembro de
2021 e maio
de 2022

Ana de Pinho
Cristina
Barbosa
Vera Reis
Ana Pinho

Avaliação Total de alunos envolvidos: 16
Total de tempos

ao longo do ano:

O Projeto Assess@Learning teve início em novembro de 2021 com o registo dos alunos, professores e escola na plataforma do
projeto e com a resposta a questionários modelo que foram apresentados.

Ao longo do ano, os professores das quatro disciplinas envolvidas no projeto consultaram a plataforma Assess@Learning, por
forma a terem acesso a toda a informação que ia sendo disponibilizada. Ao longo da sua prática letiva, os professores
envolvidos promoveram a utilização regular de ferramentas digitais e recursos digitais criados no âmbito de cada disciplina.
Neste sentido, a utilização dos RED permitiu que os alunos usassem as tecnologias digitais de forma colaborativa,
desenvolvendo assim as suas competências ao nível da comunicação, colaboração e criação (individual e coletiva) de
conhecimento.

Assim, tendo por base os conteúdos estudados nas quatro disciplinas, desenvolveram-se as atividades, aprofundaram-se
conceitos, tiraram-se dúvidas, forneceram-se feedbacks e promoveram-se autoavaliações, que permitiram aos alunos
desenvolver aprendizagens mais eficazes.

A última etapa do período de experimentação ocorreu no dia 16 de maio e culminou com o preenchimento de um breve
questionário sobre o trabalho desenvolvido no âmbito da utilização sistemática de práticas de Avaliação Formativa Digital (AFD)
na escola.

A professora

Ana de Pinho
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