ESCOLA SECUNDÁRIA VITORINO NEMÉSIO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Ano letivo 2020/2021

“ESVN - UMA REFERÊNCIA NA FORMAÇÃO”
Nº

1

ATIVIDADE

ENTIDADE
PROPONENTE

OBJETIVOS

PLANO DE AÇÕES

RECURSOS

AGENTES
DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

LOCAL DA
REALIZAÇÃO

DATA

AVALIAÇÃO

Saída de

Departa-

- Conhecer o enquadra-

- Visita de estudo a

Recursos:

Mário Macha-

Alunos dos 7º

Praia da

Final do 3º

Relatório

Campo

mento de

mento

diversos

de

Binóculos,

do, Teresa

e 10º anos de

Vitória

Período

escolaridade

geológico

da

locais

Ciências

cidade da Praia da Vitó-

interesse

geológico

bússolas,

Robalo, Sandra

Físicas e

ria;

na cidade da Praia da

martelos,

Machado, Luísa

Naturais

- Reconhecer diversas

Vitória.

máquina foto-

Tavares e

aplicações das rochas na

gráfica/ tele-

restantes

construção e arquitetura

móvel, sacos

membros do

dos edifícios da cidade;

de recolha de

Departamento

- Identificar a estrutura
tectónica

distensiva

denominada Graben das
Lajes;
-

amostras,
carta geológica da Ilha
Terceira e kit

Reconhecimento

de

movimentos de vertente;

de crivagem,
caderno e
lápis.

- Recolher amostras de
algumas

rochas

para
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posterior identificação;
- Identificar a principal
fauna e flora que fazem
do Paul da Praia da Vitória o seu habitat;
- Compreender as principais cadeias e teias
alimentares que se estabelecem entre os diferentes seres vivos que
fazem parte do Paul da
Praia da Vitória;
- Sensibilizar os alunos
para a importância da
preservação e conservação dos diversos ecossistemas.
- Permitir o desenvolvimento de competências
sociais de trabalho em
grupo.

2

Olimpíadas da

Ordem dos

- Despertar o gosto e a

Decorre em 3 elimi-

Biologia

Biólogos e

curiosidade

natórias

grupo de

área das ciências.

CN (520)

- Incentivar e desenvol-

(datas pro-

ver o gosto pela Biologia

váveis)

por

esta

Sala de aula e

Paulo Pereira

Alunos do

Sala de

Janeiro,

fotocópias

Luísa Tavares

Secundário

aula

março e

Relatório

abril.

nos alunos dos Ensino e
Secundário, consideran2 de 15

do a sua importância na
educação

básica

dos

jovens e o seu crescente
impacto no desenvolvimento social e económico, através de uma atitude responsável e Bioética;
- Despertar o interesse
pela Biologia, divulgá-la
como Ciência bem como
fomentar e captar vocações para prosseguimento de estudos.

3

Olimpíadas da

Sociedade

Fomentar e desenvolver

Realização de uma

Sala de aula e

Filipe Barata

Alunos do 9º

Sala de

Fase Regio-

Física

Portugue-

o gosto dos alunos pelas

prova (com elimina-

fotocópias.

João Lopes e

ano e alunos

aula

nal em maio

sa de Física

ciências;

tórias)

Donzília Alves

de Físico e

(previsão) e

e Grupo de

Desenvolver a capacida-

Química do

nacional em

11º ano

junho (pre-

FQ (510)

de

de

trabalhar

em

equipa, através de um

Relatório

visão)

processo de conciliação
e ação conjuntas, com
vista à apresentação de
um produto final;
- Aplicar conhecimentos
adquiridos nas aulas;
- Estimular a capacidade
oral e escrita;
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- Promover o contacto
com situações experimentais concretas.

4

Olimpíadas da

Sociedade

- Dinamizar o estudo e

Realização de uma

Sala de aula e

Teresa Robalo

Alunos de

Sala de

As provas

Geologia

Geológica

ensino da Geologia nos

prova (com elimina-

fotocópias.

Isilda Costa

Ciências e

aula

decorrerão

de Portu-

níveis de ensino pré-

tórias)

gal (SGP) e

universitários,

Grupo de

larmente no Ensino Se-

CN (520)

cundário;

particu-

Tecnologias

Relatório

durante o
2º e 3º
período.

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Geologia nos alunos dos Ensinos Básico e Secundário,
considerando a sua importância na educação
básica dos jovens e o seu
crescente impacto no
desenvolvimento social e
económico, através de
uma atitude responsável
e Geoética;
- Despertar o interesse
pela Geologia, divulgá-la
como Ciência bem como
fomentar e captar vocações para prosseguimento de estudos a nível
superior;
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- Proporcionar a aproximação entre as Escolas,
ou

Agrupamentos

de

Escolas, daqueles níveis
de ensino e as Universidades com departamentos na área da Geologia,
Ciências da Terra ou
Geociências;
- Selecionar uma equipa
para representar Portugal

na

International

Earth Science Olympiad
(IESO).

5

Poluição lu-

Sociedade

- Enriquecer a oferta /

Em períodos a defi-

Disponibiliza-

Sociedade

Envolvimento

Espaço

Ano letivo

Número de

minosa

Portugue-

formação académica nas

nir, de acordo com os

dos pela Soci-

Portuguesa de

direto dos

físico do

20/21

docentes

sa de Física

áreas de ciências e tec-

horários por agora

edade Portu-

Física

alunos do

Laborató-

envolvidos

Grupo 510

nologia

ainda não definidos.

guesa de Físi-

Universidade

curso de Ciên-

rio de Físi-

Número de

(CFQ)

disponível

na escola;

Sessões de trabalho

ca

dos Açores -

cias e Tecno-

ca

alunos alvo do

Universi-

- Despertar o espírito

com alunos do ensi-

Fotómetro

Prof. Doutor

logia, com o

Salas de

projeto

dade dos

científico /

no secundário 12º

Sismómetro

Mi-

apoio de do-

aula

Número de

guel Tavarela

centes da área

sessões de

Açores

tecnológico

dos alunos do curso de

Física.

Ciências e Tecnologia

Sessões de apresen-

Grupo 510

de Física.

trabalho /

Dinamizar

tação do projeto /

(CFQ)

Haverá o en-

apresentação

volvimento de

realizadas

alunos do

Número de

ensino básico

produtos

em sessões de

criados.

o

departa-

mento de Ciências Físico

instrumentação

Naturais.

alunos do secundário
e básico.

a
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apresentação

Relatório

do projeto,

síntese de

dinamizando

trabalho.

desta forma o
gosto pelas
ciências Físico
Naturais numa
fase básica da
formação
académica,
incentivando
o gosto pela
ciência e tecnologia.

6

The Physics to

Sociedade

- Enriquecer a oferta /

Em períodos a defi-

Disponibiliza-

Sociedade

Envolvimento

Espaço

Ano letivo

Número de

hear a shaking

Portugue-

formação académica nas

nir, de acordo com os

dos pela Soci-

Portuguesa de

direto dos

físico do

20/21

docentes

Earth

sa de Física

áreas de ciências e tec-

horários por

edade Portu-

Física

alunos do

Laborató-

envolvidos

Grupo 510

nologia

ainda não definidos.

guesa de Físi-

Universidade

curso de Ciên-

rio de Físi-

Número de

(CFQ)

escola;

Sessões de trabalho

ca

dos Açores -

cias e Tecno-

ca

alunos alvo do

Universi-

- Despertar o espírito

com alunos do ensi-

Fotómetro

Prof. Doutor

logia, com o

Salas de

projeto

dade dos

científico /

no secundário 12º

Sismómetro

Mi-

apoio de do-

aula

Número de

guel Tavarela

centes da área

sessões de

Açores

disponível

na

tecnológico

agora

dos alunos do curso de

Física.

Ciências e Tecnologia

Sessões de apresen-

Grupo 510

de Física.

trabalho /

Dinamizar

tação do projeto /

(CFQ)

Haverá o en-

apresentação

volvimento de

realizadas

alunos do

Número de

ensino básico

produtos

o

departa-

mento de Ciências Físico

instrumentação

Naturais.

alunos do secundário
e básico.

a
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em sessões de

criados.

apresentação

Relatório

do projeto,

síntese de

dinamizando

trabalho.

desta forma o
gosto pelas
ciências Físico
Naturais numa
fase básica da
formação
académica,
incentivando
o gosto pela
ciência e tecnologia.

7

Clube de Ciên-

Departa-

- Despertar o gosto e a

As atividades reali-

Algum materi-

cia

mento de

curiosidade pelas ciên-

zam-se ao longo do

al do labora-

cias físico naturais;

ano sendo recolhidos

tório;

tendas;

- Estimular a atividade

dados e posterior-

Transporte do

Paúl da

prática e trabalho de

mente analisados na

professor ou

Praia e da

grupo.

sala de aula.

outro.

Pedreira;

CFN

Aníbal Garcia

Alunos do

Escola;

Ao longo do

ensino básico

Zona Con-

ano

Relatório

Gruta Natal
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8

Proposta de

Departa-

- Desenvolver compe-

Entregar o pedido à

criação de

mento de

tências de leitura, nas

coordenadora

uma secção

Ciências

suas múltiplas dimen-

Biblioteca Escolar

“literatura de

Sociais

sões;

Proceder à entrega

- Desenvolver a literacia

dos livros adquiridos

geográfica.

Divulgar a iniciativa

viagens” na
Biblioteca
Escolar

da

Biblioteca

Departamento

Comunidade

Biblioteca

Ao longo do

Nº de obras

escolar

de Ciências

escolar

Escolar

ano

adquiridas /

Estante

Sociais

Computador /

Departamento

Alunos do 7º

Sala de

projetor

de Ciências

ano

aula, cor-

multimédia.

Sociais

Alguns alunos

redores

requisitadas

junto das turmas
Promover a aquisição
de obras sobre a
temática.

9

Comemoração

Departa-

- Refletir sobre as mu-

Montar uma exposi-

do Dia da

mento

danças políticas ocorri-

ção

Europa

de Ciências

das na Europa desde o

europeus

final do séc. XX;

Solicitar às embaixa-

Folhetos,

do ensino

e/ou átrio

- Promover o respeito

das e outros orga-

mapas, info-

secundário

da escola

pela diversidade cultural;

nismos oficiais, do-

grafias…

- Permitir aos alunos o

cumentação

contato com os conteú-

países europeus

rio, cartolinas,

dos lecionados em dife-

Evocar o dia da Euro-

cola, tesoura

rentes

pa na sala de aula.

Sociais

contextos

de

sobre

países

sobre

aprendizagem;

(ensino secundário).

- Reforçar a Cidadania.

Realizar videoconferência

9 de maio

Relatório

Papel de cená-

subordinada

ao tema.
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10 Olimpíadas da
Geografia

Departa-

- Aumentar o interesse

Proceder à inscrição

mento de

dos alunos pelo estudo e

dos alunos

Ciências

pesquisa em Geografia

Realizar a prova eli-

Sociais

- Promover o reconhe-

minatória

cimento social da Geo-

Entregar aos alunos o

grafia;

certificado de parti-

- Promover o “trabalho

cipação

Sala de Infor-

Grupo Disci-

Alunos do

Sala de

mática

plinar 420 -

Ensino Secun-

Informática

Geografia

dário

A definir
------

de campo” no ensino da
Geografia;
- Desenvolver o espírito
de rigor e excelência nos
alunos.

11 Comemoração

Departa-

- Refletir sobre a impor-

Evocar o dia dos

Computador /

Grupo Disci-

Alunos do

Sala de

Dia 10 de-

do Dia dos

mento de

tância da consagração de

direitos humanos em

projetor

plinar 430 -

Ensino Secun-

Aula

zembro

Direitos Hu-

Ciências

direitos humanos;

sala de aula. (ensino

multimédia.

Economia

dário – Socio-

manos

Sociais

- Promover a divulgação

secundário – Sociolo-

e o respeito pelos dife-

gia e Economia C).

rentes direitos humanos;

Realizar videoconfe-

- Divulgar a Declaração

rência

Universal dos Direitos

ao tema.

Relatório

logia e Economia C

subordinada

Humanos e outros instrumentos

de

defesa

destes direitos;
- Permitir aos alunos o
contato com os conteúdos lecionados em diferentes contextos de
aprendizagem;
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- Reforçar a Cidadania.

12 Comemoração

Departa-

- Refletir sobre a impor-

Evocar o dia interna-

Computador /

Grupo Disci-

Alunos do

Sala de

Dia 16 de

do Dia Inter-

mento de

tância da criação deste

cional para a tolerân-

projetor

plinar 430 -

Ensino Secun-

Aula

novembro

nacional Para

Ciências

dia;

cia em sala de aula.

multimédia.

Economia

dário – Socio-

a Tolerância

Sociais

- Promover o respeito

(ensino secundário –

pela diferença;

Sociologia.

Sedimentar os valores

Realizar videoconfe-

típicos de uma socieda-

rência

de contemporânea e de

ao tema.

Relatório

logia

subordinada

um sistema democrático
moderno;
- Permitir aos alunos o
contato com os conteúdos lecionados em diferentes contextos de
aprendizagem;
- Reforçar a Cidadania.

13 Comemoração

Departa-

- Refletir sobre a impor-

Evocar o dia mundial

Computador /

Grupo Disci-

Alunos do

Sala de

Dia 5 de

do Dia Mundi-

mento de

tância da criação deste

do ambiente em sala

projetor

plinar 430 -

Ensino Secun-

Aula

junho

al do Ambien-

Ciências

dia;

de aula. (ensino se-

multimédia.

Economia

dário – Socio-

te

Sociais

- Promover o respeito

cundário – Sociologia

pelo ambiente e a ado-

e Economia C).

ção de práticas de sus-

Realizar videoconfe-

tentabilidade ambiental;

rência

- Sedimentar os valores

ao tema.

Relatório

logia e Economia C

subordinada

típicos de uma sociedade contemporânea (Desenvolvimento sustentá10 de 15

vel) e relacionar com os
direitos

humanos

de

quarta geração típicos
dos sistemas democráticos modernos;
- Permitir aos alunos o
contato com os
conteúdos

lecionados

em diferentes contextos
de aprendizagem;
- Reforçar a Cidadania.

14

Amigo Invisí-

Departa-

- Estabelecer relações de

Divulgação da ativi-

Prendas onli-

Diana Santos

Professores

vel

mento

cooperação e amizade

dade;

ne

John Branco

Técnicos

de Mate-

entre os elementos dos

Sorteio do amigo e

Priscila Ferreira

superiores

máticas

diversos setores

envio de mensagens

Assistentes

da escola.

a fim deste descobrir

técnicos

quem é o seu amigo

Assistentes

invisível;
Troca

de

Escola

dezembro

Relatório

Escola

Durante o

Relatório e

ano letivo

resultados

operacionais.
prendas

online.

15

SuperTmatik

Departa-

- Fomentar o interesse

Divulgação da ativi-

mento de

pela prática do cálculo

dade;

Matemáti-

mental;

cas

Computado-

Sandra Borges

Alunos do 3º

res e internet.

e

ciclo do

Inscrição dos alunos;

docentes do 3º

ensino bási-

- Contribuir para a aqui-

Realização de todas

ciclo

co

sição,

as eliminatórias onli-

consolidação

e

ampliação de competên-

ne.

cias e conhecimentos;
- Reforçar a componente
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lúdica no processo ensino-aprendizagem;
- Detetar e divulgar o
talento na área do cálculo mental.

16

Corta Mato –

Departa-

- Promoção da atividade

Divulgação junto das

Fase Escola

mento de

física

turmas

Ed. Física*

do

Ensino

Material es-

Departamento

Todos os

Área cir-

Até 18 de

Apreciação

pecífico de EF.

e alunos de

alunos da

cundante

dezembro

em Reunião

desporto

escola

ao edifício

de Departam.

escolar

Preenchimen-

Básico e do Ensino
Secundário.

to de relatório
de avaliação
de atividades
incluídas no
PAA

17

MegaSprint e

Departa-

- Promoção da atividade

Divulgação junto das

MegaSalto –

mento de

física

turmas

fase escola

Ed. Física*

do

Ensino

Material es-

Departamento

Todos os

Pista do

Até 18 de

Apreciação

pecífico de EF.

e alunos de

alunos da

Parque

dezembro

em Reunião

desporto

escola

Desportivo

de Departa-

na escola

mento

Básico e do Ensino
Secundário.

Preenchimento de relatório
de avaliação
de atividades
incluídas no
PAA

18

Basquetebol

Departa-

- Promoção da atividade

Divulgação junto das

Material es-

Departamento

Todos os

Pavilhão do

Mês de

Apreciação

3X3

mento de

física

turmas

pecífico de

e alunos de

alunos da

Parque

abril

em Reunião

basquetebol

desporto

escola

desportivo

de Departa-

da escola

mento

Ed. Física*

do

Ensino

Básico e do Ensino
Secundário.
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Preenchimento de relatório
de avaliação
de atividades
incluídas no
PAA

19 Corrida solidaria

Departa-

- Promoção da atividade

Divulgação junto de

Material es-

Departamento

Comunidade

Percurso

Início do

Apreciação

mento de

física.

toda a comunidade

pecífico de EF.

e alunos de

escolar

citadino

mês de

em Reunião

Ed. Física*

- Evocação ao espírito de

escolar.

maio

de Departa-

solidariedade.

Autorizações especí-

desporto

mento

ficas.

Preenchimento de relatório
de avaliação
de atividades
incluídas no
PAA

20

Um dia na

Departa-

- Promoção da atividade

Divulgação junto das

Praia

mento de

física.

turmas

Ed. Física*

do

Ensino

Básico e do Ensino
Secundário.

Material es-

Departamento

Todos os

pecífico de EF.

e alunos de
desporto

Prainha

Última

Apreciação

alunos da

semana de

em Reunião

escola

maio

de Departamento
Preenchimento de relatório
de avaliação
de atividades
incluídas no
PAA
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21

Parlamento

Departa-

- Exercitar as capacida-

Desenvolver sessões

Computado-

Ensino Básico –

Comunidade

Edifício

19 e 20/4

Relatórios a

dos

mento das

des críticas e de argu-

de

res

Prof.ª Sara

Escolar

Escolar

(Ensino

enviar à

Jovens

Humani-

mentação;

sobre o tema em

Projetor

Santos

Assembleia

Básico)

DRE e à As-

Ensino Básico

dades

- Conhecer o funciona-

debate em parceria

Fotocópias

Ensino Secun-

da

10 e 11/05

sembleia

Assem-

mento das instituições

com algumas institui-

Passagens e

dário – Prof.ª

República

(Ensino

da República.

bleia da

democráticas em Portu-

ções.

estadia (a

Florbela Mon-

Secundário)

Preenchimen-

gal;

Preparação dos tra-

cargo da DRE

teiro

to de relatório

- Fomentar a participa-

balhos a desenvolver

e DRJ)

Colaboração do

de avaliação

ção cívica.

na Sessão Nacional.

estagiário do

de atividades

Participação na Ses-

grupo 400 –

incluídas no

são Nacional.

Emanuel Areias

PAA.

Professores de

Alunos do 9º

EMRC da Ilha

Ano

República,
Ensino Secundário

DRE
e Direção
Regional
da

esclarecimento

Juventude.
(Continuação da edição
do ano anterior)

22

Dia de Educa-

Departa-

- Favorecer o desenvol-

Encontro de alunos e

ção Moral e

mento das

vimento da espirituali-

de

Religiosa Cató-

Humani-

dade cristã dos jovens.

EMRC ao nível da Ilha

lica

dades

Reforçar

Terceira,

Professores de

a

dimensão

professores

de

A definir

A definir

Apreciação
em Reunião

Terceira

de Departa-

incluindo

mento.

evangelizadora da Esco-

Eucaristia e ativida-

Preenchimen-

la.

des lúdicas e forma-

to de relatório

EMRC da

tivas.

de avaliação

Ilha Tercei-

de atividades

ra

incluídas no
PAA.

23

Almoço de
Natal

CEP

- Promover o espírito

Elaboração da emen-

natalício.

ta

Alimentos

CEP e pessoal

Toda a co-

Cantina da

18 de de-

Nível de ade-

não docente

munidade

escola.

zembro

são ao almoço

escolar.

e preenchi14 de 15

mento de
relatório de
avaliação de
atividades
incluídas no
PAA.

24

Cerimónia de

CEP

- Promover e dar a co-

Preparação da ativi-

Auditório;

Conselho

Comunidade

entrega dos

nhecer talentos artísti-

dade em forma de

Equipamento

Executivo;

Educativa.

prémios de

cos dos alunos;

produção de espetá-

de som;

Pessoal do-

- Reconhecer o mérito e

culo;

Equipamento

cente e não

excelência dos alunos;

Encenação de eventos

informático;

docente;

- Incentivar os alunos a

musicais, teatrais e /

trabalharem para o re-

ou outros;

conhecimento do seu

Entrega dos prémios

valor nas várias compo-

de Mérito / Excelência

nentes do saber e do

aos alunos com me-

saber-fazer.

lhor desempenho no

mérito e excelência

Auditório

Fevereiro

Relatório

de 2021

Outros.

ano letivo transato.

25 Noite da Vitorino

CEP

- Envolver a escola na

Ensaios Atuação no

comunidade civil; reco-

Auditório da ESVN

nhecer

Atuação no Auditório

a

importância

das artes no ensino;
desenvolver a capacidade criativa dos alunos.

do Ramo Grande

------

------

Comunidade

Auditório

Data a defi-

Preenchimen-

Educativa e

do Ramo

nir

to de relatório

Civil

Grande

de avaliação
de atividades
incluídas no
PAA

* O Departamento, contudo alerta que toda a calendarização e atividades propostas estarão condicionadas e sofrerão as alterações tidas como necessárias,
de acordo com a evolução da situação epidemiológica da COVID- 19 na região autónoma dos Açores e respetivas normas em vigor á data.
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