
PROJETOS
Projeto / programa Nome da Atividade

Descrição (em que consiste a tarefa, o local onde se 
desenrolará, a calendarização, e o público-alvo e/ou 
as turmas envolvidas) 

EDP Partilha Com energia Intercâmbio escolar 

Os alunos da turma do curso profissional de técnico/a 
de Distribuição e de Ação Educativa participam em 
reuniões em que serão lançadas as atividades a 
realizar e o cronograma para realização das mesmas, 
de modo a conseguirem planificar e angariar os meios 
logísticos necessários à concretização do 
intercâmbio. 
Estas reuniões serão promovidas pelos 
técnicos/coordenadores do projeto EDP Partilha. 
O trabalho a desenvolver pelos alunos será 
coordenado pela professora Célia Martins.
Lançados e concretizados os desafios, estará o 
intercâmbio escolar pronto a acontecer. 

Green Cork Escolas

O Green Cork Escolas, visando a promoção da 
sustentabilidade, divulga a cortiça como material 
totalmente reciclável e reutilizável. A recolha de 
rolhas de cortiça contribui para o financiamento de 
iniciativas de reflorestação de árvores autóctones, 
entre elas o sobreiro. 
As atividades desenvolver-se-ão na escola e na 
comunidade durante todo o ano letivo e com a 
colaboração de toda a comunidade educativa.

Escola-Electrão

O Escola-Electrão é um projeto cujo objectivo é 
sensibilizar a comunidade educativa para o esforço 
de reciclagem, com a recolha e envio de 
equipamentos eléctricos e pilhas usadas. Para além 
de contribuir para a proteção do ambiente, a escola 
ganha prémios.
As atividades desenvolver-se-ão na escola e na 
comunidade durante todo o ano letivo e com a 
colaboração de toda a comunidade educativa.

Projeto Atégina

É um projeto de âmbito nacional subordinado ao 
tema da economia circular cujo produto se 
relaciona com formas de intervenção 
transformadora: criação de um negócio social 
(Start-up). 
Este projeto tem como parceiro externo 
Sinestecnopolo. 

Este ano estão envolvidas as turmas C e D do 
11.ºano, C do 10.ºano para além do TL2.ºano.

Desporto escolar                ( 
Atividades internas)

 Torneios Inter-
tumas

O projecto do Desporto escolar concretiza-se 
quer com  Atividades Internas quer com 
Atividades Externas.                                             
As Atividades internas, são atividades físico-
desportivas (torneios interturmas, Corta Mato, 
entre outras) enquadradas no Plano Anual de 
Escola, e desenvolvidas pelo Grupo Educação 
Física, sob a responsabilidade do Coordenador 
do desporto escolar.

 Basquetebol 3x3

Corta Mato Distrital

Desporto escolar    
(Atividades externas)

Voleibol    (Juvenis 
Femininas) Dar continuidade do trabalho desenvolvido no 

ano anterior;
-Dar resposta aos interesses e motivações dos 
alunos`;
-Ser inclusivo dando a possibilidade de acesso a 
todos os alunos e em especial aqueles para os 
quais o acesso à prática desportiva extra-escolar 
se encontre dificultado.
- Os alunos pertencerem   a um grupo de equipa 
e frequentarem treinos semanais mediante 
inscrição e autorização do EE,
 -Possibilidade de os alunos assíduos aos 
treinos, competirem com outras escolas e 
representarem a nossa escola.

Badminton
( vários/misto)

Futsal
Iniciados Masculinos

Natação   (Vários 
/misto)



Eco-Escola

As  a ç õ es  /atividades  a  desenvolver  visam  a 
melhoria do desempenho ambiental da escola e a 
promo ç ã o  de  uma  cidadania  respons á vel, 
garantindo,  para  o  efeito,  a  participa ç ã o  dos 
alunos  na  tomada  de  decis õ es,  assim  como  o 
envolvimento  de  toda  a  comunidade  educativa 
para  o  desenvolvimento  de  uma  escola  mais 
sustentável.

Objetivos:
→sensibilizar/educar para a necessidade de 
adoção de comportamentos mais sustentáveis;  
→desenvolver hábitos de participação para uma 
cidadania responsável, de forma a melhorar a 
qualidade de vida na escola e na comunidade;   


