ESCOLA SECUNDÁRIA VITORINO NEMÉSIO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Ano letivo 2021/2022

“ESVN - UMA REFERÊNCIA NA FORMAÇÃO”

Nº

ATIVIDADE

1

Natal com
Ciência

ENTIDADE
PROPONENTE

OBJETIVOS

PLANO DE AÇÕES

RECURSOS

AGENTES
DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

LOCAL DA
REALIZAÇÃO

DATA

AVALIAÇÃO

Departa-

− Reforçar a ligação entre

− Organizar

uma

− Material de

Docentes do de-

Comunidade

3º piso di-

3 a 17 de de-

Observação di-

mento de

a comunidade educativa.

equipa de trabalho,

laboratório de

partamento;

Educativa em

reito, junto

zembro

reta.

Ciências Fí-

− Estimular

com docentes, não

uso corrente.

Funcionários

geral

aos labora-

Relatório

sicas e Na-

dade.

docentes e alunos.

− Tabela

afetos

tórios de Fí-

PAA.

turais

− Associar a arte decora-

− Definir uma calen-

riódica.

tiva a elementos científi-

darização para a ela-

− Carro

cos.

boração da decora-

transporte de

ção.

material.

− Escolher os elemen-

− Rochas e mi-

tos a constituir a de-

nerais.

coração.

− Corantes em

− Proceder à decora-

pó (existentes

ção.

no laboratório

− Solicitar a divulga-

de química).

a

criativi-

pe-

ao

piso direito
de

3º

do

sica e de Biologia

ção do resultado final
na página web da escola.
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2

Saída de
Campo

Departa-

− Conhecer o enquadra-

− Visita de estudo a

− Recursos: Bi-

Mário

mento de

mento geológico da ci-

diversos locais de in-

nóculos, bús-

chado, Luísa Ta-

7º e 10º anos

Ciências Fí-

dade da Praia da Vitória.

teresse geológico na

solas, marte-

vares, Paulo Pe-

de escolari-

sicas e Na-

− Reconhecer

cidade da Praia da Vi-

los,

reira Teresa Ro-

dade

turais

aplicações das rochas na

tória.

fotográfica/

balo,

construção e arquitetura

telemóvel, sa-

Costa e Sandra

dos edifícios da cidade.

cos de recolha

Machado

− Identificar a estrutura

de

tectónica distensiva de-

carta

nominada Graben das La-

gica da Ilha

jes.

Terceira e kit

diversas

− Reconhecimento

de

de

máquina

Ma-

Alunos

dos

Praia da Vi-

Final do 3º

Relatório

tória

Período

PAA

do

Isilda

amostras,
geoló-

crivagem,

movimentos de vertente.

caderno e lá-

− Recolher amostras de

pis.

algumas rochas para 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.
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− Sensibilizar os alunos
para a importância da
preservação e conservação dos diversos ecossistemas.
− Permitir o desenvolvimento de competências
sociais de trabalho em
grupo.

3

Olimpíadas

Ordem dos

− Despertar o gosto e a

Decorre em 3 elimi-

Sala de aula e

Paulo Pereira

Alunos do Se-

da Biologia-

Biólogos e

curiosidade por esta área

natórias.

fotocópias.

Luísa Tavares

cundário

grupo

das ciências.

abril.

(520)

− Incentivar e desenvol-

(datas pro-

ver o gosto pela Biologia

váveis)

SEC

Sala de aula

Janeiro,
março

Relatório
e

do

PAA

nos alunos dos Ensino 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 Bioética.
− Despertar o interesse
pela Biologia, divulgá-la
como Ciência bem como
fomentar

e

captar
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vocações para prosseguimento de estudos.

4

Olimpíadas
da Física

Sociedade

− Fomentar e desenvol-

Realização de uma

Sala de aula e

João Lopes

Alunos do 9º

Portu-

ver o gosto dos alunos

prova (com elimina-

fotocópias.

Isabel Matos e

pelas ciências.

tórias).

Donzília Alves

Fase Regio-

Relatório

ano e alunos

nal em maio

PAA

de Físico e

(previsão) e
nacional em

guesa

de

Física

e

− Desenvolver a capaci-

Química

Grupo de

dade de trabalhar em

11º ano

FQ (510)

equipa, através de um

Sala de aula

do

do

junho (previsão)

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.
− Promover o contacto
com situações experimentais concretas.

5

Olimpíadas

Sociedade

− Dinamizar o estudo e

Realização de uma

Sala de aula e

Teresa Robalo

Alunos de Ci-

da Geologia

Geológica

ensino da Geologia nos

prova (com elimina-

fotocópias.

Sandra

ências e Tec-

decorrerão

de Portu-

níveis de ensino pré-uni-

tórias).

nologias

durante

gal (SGP) e

versitários,

Grupo de

mente no Ensino Secun-

CN (520)

dário.

particular-

chado

Ma-

Sala de aula

As

provas

Relatório

do

PAA

o

2º e 3º período.

− Incentivar e desenvolver o gosto pela Geologia
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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

prossegui-

mento de estudos a nível
superior.
− 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
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Portugal na International
Earth Science Olympiad
(IESO).

6

Olimpíadas

Ordem dos

− Despertar o gosto e a

Decorre em 3 elimi-

Sala de aula e

Aníbal Garcia

Alunos do 9º

da Biologia

Biólogos e

curiosidade por esta área

natórias.

fotocópias.

Paula Menino

ano do En-

Grupo 520

das ciências.

-BÁSICO

Sala de aula

Durante

o

Relatório

ano letivo

PAA

Ano

Número

do

sino Básico

− Incentivar e desenvolver o gosto pela Biologia
nos alunos dos Ensino Básico.
− Aplicar e interrelaciona
conhecimentos dos diferentes níveis de ensino.

7

Poluição luminosa

Sociedade

− Enriquecer a oferta /

− Em períodos a defi- − Disponibili-

Sociedade Por-

Envolvi-

Espaço

Portu-

formação académica nas

nir, de acordo com os

zados pela So-

tuguesa de Fí-

mento direto

sico do La-

áreas de ciências e tecno-

horários por agora

ciedade Portu-

sica

dos

boratório

volvidos

Física

logia disponível na es-

ainda não definidos.

guesa de Fí-

dade dos Aço-

nos do curso

de Física

Número

Grupo 510

cola.

− Sessões de traba- sica.

res - Prof. Dou-

de Ciências e

Salas

(CFQ)

− Despertar o espírito ci-

lho com alunos do en-

− Fotómetro.

tor

Tecnologia,

aula

Universi-

entífico / tecnológico dos

sino secundário 12º

− Sismóme-

varela

dade

alunos do curso de Ciên-

Física.

tro.

cias e Tecnologia.

− Sessões de apre-

guesa

Açores

de

dos

− Dinamizar o departamento de Ciências Físico
Naturais.

sentação do projeto /
instrumentação a alunos do secundário e
básico.

Universi-

Miguel Ta-

Grupo
(CFQ)

510

alu-

fí-

de

20/21

letivo

de

docentes en-

de

alunos alvo do
projeto

com o apoio

Número

de

de docentes

sessões de tra-

da área de Fí-

balho / apre-

sica.

sentação reali-

Haverá o en-

zadas

volvimento

Número

de alunos do

produtos cria-

ensino

bá-

dos.

sico

em

de
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sessões

de

Relatório sín-

apresenta-

tese de traba-

ção do pro-

lho.

jeto, dinami-

Relatório

zando desta

PAA

forma

o

gosto

pelas

ciências

do

Fí-

sico Naturais
numa

fase

básica da formação
démica,

acain-

centivando o
gosto pela ciência e tecnologia.

8

− Dinamizar o estudo e

A atividade decorrerá

Transporte,

mento de

ensino da Geologia no

durante 2 ou 3 dias na

martelos,

Ciências Fí-

Ensino Secundário.

Ilha de Santa Maria.

pas, bussolas,

sicas e Na-

− Estimular a atividade

carta

turais

prática e trabalho de

gica e guia.

Visita de es- Departatudo a
Santa Maria

Aníbal Garcia
lu-

Alunos

da

Ilha

de

disciplina de

Santa Ma-

Geologia

ria

2º Período

Relatório

do

PAA

geoló-

grupo.
− Conhecer a especificidade de Santa Maria no
contexto da Geologia de
Arquipélago.

7 de 19

9

Clube de Ciência

Departa-

− Despertar o gosto e a

As atividades reali-

Algum mate-

mento de

curiosidade pelas ciên-

zam-se ao longo do

rial do labora-

Ciências Fí-

cias físicas naturais.

ano sendo recolhidos

tório.

tendas

sicas e Na-

− Estimular a atividade

dados e posterior-

Transporte do

Paul

turais

prática e trabalho de

mente analisados na

professor

Praia e da

grupo.

sala de aula.

outro.

Aníbal Garcia

Alunos do E.

Escola

Ao longo do

Relatório

Básico

Zona Con-

ano

PAA

Observa-

Relatório

ou

do

da

Pedreira
Gruta Natal

10 Astronomia

Departa-

− Despertar o interesse

Observações aos as-

Telescópios e

mento de

dos alunos pela Ciência

tros.

binóculos.

Ciências Fí-

através de práticas de

sicas e Na-

observação.

2º e 3º perí-

turais

− Fomentar o interesse e

odo letivo.

Paulo Pereira

Comunidade

No

pátio,

Educativa em

junto

geral

oficinas.

às

ções

ao

do

PAA.

longo do 1º,

a reflexão sobre o Universo e sobre a nossa
presença

no

cosmos,

através de abordagens
de diferentes perspetivas
disciplinares: científicas.
− Aprofundar os conhecimentos de Astronomia e
despertar o interesse de
alunos para estas temáticas.
− Fomentar a aquisição
de conhecimentos na
área das ciências (Física,
Química, Astronomia; Biologia).
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11

Divulgação

Departa-

− Desenvolver

compe-

− Dinamizar ativida-

Biblioteca es-

Departamento

Comunidade

Biblioteca

Ao longo do

Nº de obras

da temática

mento de

tências de leitura, nas

des de divulgação de

colar.

de Ciências

escolar

Escolar

ano

adquiridas

Ciências

suas múltiplas dimen-

livros sobre a temá-

Estante.

Sociais

Sociais

sões.

tica.

Relatório

− Desenvolver a literacia

− Promover a aquisi-

PAA

geográfica.

ção de obras sobre a

“literatura
de viagens”
na Biblioteca Escolar
12 Olimpíadas

da Geografia

/

requisitadas
do

temática.

Departa-

− Aumentar o interesse

− Proceder à inscrição

Sala de Infor-

Grupo Discipli-

Alunos

do

Sala de In-

mento de

dos alunos pelo estudo e

dos alunos.

mática.

nar 420 - Geo-

Ensino

Se-

formática

Ciências

pesquisa em Geografia.

− Realizar a prova eli-

Projetor.

grafia

cundário

Sociais

− Promover o reconheci-

minatória.

Internet.

mento social da Geogra-

− Entregar aos alunos

Computador.

fia.

o certificado de parti-

− Promover o “trabalho

cipação.

A definir

Relatório

do

PAA

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

13 Olimpíadas

da Economia

Departa-

− Aumentar o interesse

− Proceder à inscrição

Sala de Infor-

Grupo Discipli-

Alunos

do

Sala de In-

mento de

dos alunos pelo estudo e

dos alunos.

mática.

nar 430 - Econo-

Ensino

Se-

formática

Ciências

pesquisa em Economia

− Realizar a prova eli-

Projetor.

mia

cundário

Sociais

− Promover o reconheci-

minatória.

Internet.

mento social da Econo-

− Entregar aos alunos

Computador.

mia.

o certificado de parti-

A definir

Relatório

do

PAA

cipação.
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− Promover o “trabalho
de campo” no ensino da
Economia.
− Desenvolver o espírito
de rigor e excelência nos
alunos.

14 Comemora-

ção do Dia
Mundial da

Departa-

− Reconhecer o contri-

− Intervenções de re-

Espaço a defi-

Grupo discipli-

alunos

mento de

buto decisivo da ativi-

presentantes de ou-

nir pelo CE.

nar 420

9º, 10º, 11º e

definir pelo

Ciências

dade agrícola na história

tra entidade a convi-

Projetor.

12º anos de

CE

Sociais

da Humanidade.

dar (responsáveis da

Internet.

Geografia,

− Na preservação da bio-

horta pedagógica da

Computador.

Geografia A e

diversidade; na ocupação

ESVN,

harmoniosa do território.

Bio Azórica, produto-

− Na criação de em-

res de leite biológico,

prego, de riqueza e de-

entre outros).

Agricultura

do

Espaço

a

20 de março

Relatório

do

PAA

Geografia C

cooperativa

senvolvimento nas áreas
rurais.

15 Amigo Invi-

sível

Departa-

− Estabelecer relações de

− Divulgação da ativi-

Prendas

mento

cooperação e amizade

dade.

line.

de

entre os elementos dos

− Sorteio do amigo e

superiores

diversos setores da es-

envio de mensagens a

Assistentes

cola.

fim deste descobrir

técnicos

quem é o seu amigo

Assistentes

invisível.

operacionais.

Mate-

mática

on-

John Branco

Professores

Paula Ferreira

Técnicos

Escola

dezembro

Relatório

do

PAA

− Troca de prendas
online.
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16

SuperTmatik

Departa-

− Fomentar o interesse

− Divulgação da ativi-

Computado-

Sandra Borges

Alunos do 3º

mento de

pela prática do cálculo

dade.

res e internet.

e Docentes do

ciclo do en-

Matemá-

mental.

− Inscrição dos alu-

3º ciclo

sino básico

tica

− Contribuir para a aqui-

nos.

sição, consolidação e am-

− Realização de todas

pliação de competências

as eliminatórias on-

e conhecimentos.

line.

Escola

Durante

o

ano letivo

Relatório

do

PAA e resultados

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

17 Jogos Mate-

máticos

Departa-

− Fomentar o gosto pela

− Preparação do ma-

Jogos de

Maria de Jesus

Alunos do 3º

Sala de alu-

Semana da

Relatório

mento

disciplina de Matemática

terial necessário à re-

Matemática

Leonardo

ciclo do en-

nos

escola

PAA

de

através de jogos que des-

alização da atividade.

existentes no

John Branco

sino básico

pertem no aluno o inte-

− Disposição dos dife-

Departamento

resse e o gosto pela disci-

rentes jogos na sala

e outros.

plina.

de alunos.

Mate-

mática

do

− Estimular relações cognitivas, afetivas e sociais.
− Destacar a importância
da tomada de decisões e
da consciencialização da
avaliação das mesmas.
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18 Comemora-

ção do dia
do PI

Departa-

− Realizar tarefas de na-

− Medir

mento

tureza diversificada que

raio e/ou diâmetro de

de

envolvam a investigação,

Mate-

máticas

Diana Santos

Alunos do 8.º

medição, cal-

Jacinta Nunes

ano

itens com forma cir-

culadora,

Mª de Jesus Le-

a resolução de proble-

cular, de modo a ob-

computador,

onardo

mas, a promoção da in-

ter aproximações de

telemóvel

Rosa Vieira

terdisciplinaridade e a

π (os itens a medir po-

celebração do dia do PI.

derão ser guloseimas,

− Colaborar no âmbito do

confecionadas em fa-

projeto Etwinning com

mília, permitindo a

colegas da Bélgica.

degustação no final

perímetro,

Material

de

Escola

1.ºperíodo e

Relatório

14 de março

PAA

do

de 2022

da atividade).
− Elaborar

um

pi-

oema (poema com π)
em interdisciplinaridade com Português
ou Inglês.
− Propor aos alunos
do 8.ºano a execução
de música baseada no
π.
− Elaborar um vídeo,
em interdisciplinaridade com TIC, apresentando à comunidade escolar as atividades desenvolvidas.
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19 Parlamento

dos
Jovens
Ensino Básico

Departa-

− Educar para a cidada-

mento das

nia, estimulando o gosto

Humanida-

pela participação cívica e

des.

1.ª fase: Escola

Computado-

Ensino Básico –

Comunidade

Edifício Es-

Outubro

res.

Prof.ª Sara San-

Escolar

colar

fevereiro

− Debate do tema

Projetor.

tos

política.

proposto

Auditório.

− Dar a conhecer a ALRA,

mente.

anual-

Fotocópias.

Ensino

blica, o significado do

− Desenvolver

mandato parlamentar, as

sões

esclareci-

Passagens

regras do debate parla-

mento sobre o tema

estadia (a

mentar e o processo de

em debate em parce-

cargo da DRE e

estraté-

decisão do Parlamento,

ria com algumas insti-

DRJ)

gias para com-

enquanto órgão repre-

tuições.

bater a desin-

sentativo de todos os ci-

formação?

dadãos portugueses.

− Processo eleitoral,

− Promover o debate de-

em que se inclui a for-

mocrático,

o respeito

mação de listas candi-

pela diversidade de opi-

datas à eleição de de-

niões e pelas regras de

putados, a campanha

formação das decisões.

e a eleição dos depu-

Que

sese

a

enviar à

sembleia

Secun-

da República.

dário – Prof.ª

Assembleia

Florbela

da

teiro

Relatórios

DRE e à AsALRA

a Assembleia da Repú-

de

a

Mon-

República

Relatório

do

PAA.

tados à Sessão Esco-

Ensino Secundário

− Incentivar a reflexão e

lar.

o debate sobre um tema,

− Sessão

definido anualmente.

onde se aprova o Pro-

7 março a

jeto de Recomenda-

29 março

Escolar,

− Proporcionar a experi-

ção da escola e se ele-

ência de participação em

gem os respetivos re-

processos eleitorais.

presentantes à Sessão a nível regional.
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− Estimular as capacida-

Preparação dos tra-

des de expressão e argu-

balhos para a Sessão

mentação na defesa das

Regional.

ideias, com respeito pe-

2. ª fase:

09 e 10 de

los valores da tolerância

− Realização da Ses-

maio

O impacto da

e da formação da von-

são Regional, onde se

(Ensino Bá-

desinforma-

tade da maioria.

reúnem os deputados

sico)

ção na democracia

que representam as
− Sublinhar a importân-

escolas de cada dis-

30

cia da sua contribuição

trito ou região autó-

maio

para a resolução de ques-

noma, para aprovar

(Ensino Se-

tões que afetem o seu

os Projetos de Reco-

cundário)

presente e o futuro indi-

mendação a subme-

vidual e coletivo, fazendo

ter à Sessão Nacional

ouvir as suas propostas

do Parlamento dos

junto dos órgãos do po-

Jovens e eleger os de-

der político.

putados que os vão
representar

e

31

nesta

Sessão.
3. ª fase: Assembleia
da República
− Realização da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens
caso os deputados da
nossa escola venham
a ser eleitos.
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20 Dia de Edu-

cação Moral res
e Religiosa
Católica

− Favorecer o desenvol-

− Encontro de alunos

Professores de

Alunos do 9º

de

vimento da espirituali-

e de professores de

EMRC da Ilha

Ano

da

dade cristã dos jovens.

EMRC ao nível da Ilha

Terceira

− Reforçar a dimensão

Terceira,

evangelizadora da Es-

Eucaristia e ativida-

Relatório

cola.

des lúdicas e formati-

PAA

Professo-

EMRC
Ilha

Ter-

ceira

A definir

A definir

Apreciação em
Reunião

de

Departamento.

incluindo

do

vas.

21 Corta-Mato

– Fase Escola

Departa-

− Promoção da atividade

− Divulgação

mento de

física.

das turmas do Ensino

Ed. Física(*)

junto

Material espe-

Departamento

Todos os alu-

Área

cífico de EF.

e alunos de des-

nos da escola

cundante

porto

Básico e do Ensino
Secundário.

cir-

Até final do

Apreciação em

1º Período

Reunião

ao edifício

Departam.

escolar

Relatório

de

do

PAA

22 Mega Sprint Departa-

e Mega
Salto – fase

mento de

− Promoção da atividade

− Divulgação

física.

das turmas do Ensino

Ed. Física(*)

junto

Material espe-

Departamento

Todos os alu-

Pista

cífico de EF.

e alunos de des-

nos da escola

Parque

porto

Básico e do Ensino
Secundário.

do

Até final do

Apreciação em

1º Período

Reunião

Desportivo

Departamento

na escola

Relatório

escola
23

Basquetebol 3X3

de

do

PAA
Departa-

− Promoção da atividade

− Divulgação

junto

Material espe-

Departamento

Todos os alu-

Pavilhão do

23 de feve-

Apreciação em

mento de

física.

das turmas do Ensino

cífico de bas-

e alunos de des-

nos da escola

Parque

reiro

Reunião

Básico e do Ensino

quetebol.

porto

Ed. Física(*)

Secundário.

de

desportivo

Departamento

da escola

Relatório

do

PAA

24 Corrida soli-

daria

Departa-

− Promoção da atividade

− Divulgação junto de

Material espe-

Departamento

Comunidade

Percurso ci-

mento de

física.

toda a comunidade

cífico de EF.

e alunos de des-

escolar

tadino

Ed. Física(*)

− Evocação ao espírito de

escolar.

solidariedade.

− Autorizações espe-

Relatório

cíficas.

PAA

porto

28 de março

Apreciação em
Reunião

de

Departamento
do

15 de 19

25

Um dia na
Praia

Departamento de
Ed. Física

− Promoção da atividade

− Divulgação

física

das turmas do Ensino

(*)

junto

Material espe-

Departamento

Todos os alu-

cífico de EF.

e alunos de des-

nos da escola

Prainha

31 de maio

Reunião

porto

Básico e do Ensino

Apreciação em
de

Departamento
Relatório

Secundário.

do

PAA

26

Almoço de

Conselho

− Promover o espírito na-

− Elaboração

Natal

Executivo

talício.

ementa.

da

Alimentos.

CE

e

pessoal

não docente

Toda a comu-

Cantina da

17 de de-

Nível de ade-

nidade esco-

escola

zembro

são ao almoço

lar

Relatório

do

PAA

27

Cerimónia

Conselho

− Promover e dar a co-

− Preparação da ativi- Auditório.

Conselho Execu-

Comunidade

Auditório

Fevereiro

Relatório

de

Executivo

nhecer talentos artísticos

dade em forma de pro- Equipa-

tivo

Educativa

do

de 2022

PAA

dos alunos;

dução de espetáculo.

Reconhecer o mérito e

− Encenação de even- som.

cente e não

excelência dos alunos.

tos musicais, teatrais e Equipamento

docente

− Incentivar os alunos a

/ ou outros.

trabalharem para o reco-

− Entrega dos prémios

nhecimento do seu valor

de Mérito/Excelência

nas várias componentes

aos alunos com me-

do saber e do saber-fa-

lhor desempenho no

zer.

ano letivo transato.
3º Período

Relatório

entrega dos
prémios de
mérito e excelência

28

mento de

informático.

Pessoal

do-

Ramo

do

Grande

Outros

Dia da Fa-

Conselho

− Envolver os pais e en-

− Convidar pais e en-

Comunidade

mília

Executivo

carregados de educação

carregados de educa-

Educativa e

nas atividades académi-

ção a conhecer a co-

Civil

cas dos seus educandos e

munidade educativa

na promoção de uma po-

fora do registo habi-

lítica de cidadania ativa.

tual.

ESVN

do

PAA

16 de 19

29

Ser Literatura

30

− Divulgar textos de au-

Livros de auto-

Prof.

mento de

tores portugueses.

res portugue-

Couto

Línguas Ro-

ses.

mânicas

Site da escola.

Podcast/

Departa-

− Promover a educação

webcast

mento de

literária e da escrita.

literário
31

Departa-

Concurso
Nacional de
Leitura

Indefinido.

António

Prof. Paulo Va-

Alunos

Alunos

ESVN

ESVN

ladão

Ao longo do

Relatório

ano

PAA

Ao longo do

Relatório

ano

PAA

De novem-

Relatório

bro 2021 a

PAA

do

do

Línguas Românicas
Departa-

− Estimular o gosto e os

Livros de auto-

Professores de

mento de

hábitos de leitura e me-

res lusófonos

Português

Línguas Ro-

lhorar a compreensão lei-

do Plano Naci-

junho

mânicas e

tora.

onal de Lei-

2022

Biblioteca

Alunos

ESVN

do

de

tura.

Escolar

32 Comemora-

Departa-

− Sensibilizar para a cul-

ção dos dias mento de tura francesa e o vocabudos Namo-

Línguas Ro-

lário associado à efemé-

mânicas

ride.

Departa-

− Promover a gastrono-

Cartazes.

Prof. Paulo Fre-

Alunos do 9º

Refeitório e

14 fevereiro

Relatório

Refeitório da

derico

ano

sala de aula

2022

PAA

Prof. Paulo Fre-

Alunos do 9º

Salas

1ª semana

Relatório

derico

ano

aula

do 3º perí-

PAA

do

escola.

rados
33

Festa da

Indefinido.

Francofonia mento de mia francesa, nomeadaLínguas Ro-

de

do

odo

mente a sua pastelaria.

mânicas

34 S. Martinho

na Cultura
Alemã

Departa-

− Promover o contacto

− Divulgação da ati-

Cartolina.

mento de

com a comunidade Esco-

vidade apenas junto

Papel

Línguas

lar considerando a diver-

dos docentes.

fane.

Átrio

em

Registo em ata

Germâni-

sidade cultural e linguís-

Tubos de cola.

frente

ao

na reunião de

cas

tica alemã.

Computador.

Conselho

celo-

Docente de lín-

Comunidade

Corredores

11 novem-

Diálogo

gua Alemã

escolar

da

bro

as colegas

escola

com

Departamento
17 de 19

Grupo 340

− Despertar para as dife-

− Realização de car-

Cartões

renças com a nossa cul-

tões explicativos do

texto

tura.

evento.

mido.

lhos de turma

− Cânticos típicos ale-

Velas a pilhas.

dos interveni-

mães do evento em

Suporte

entes

procissão pela escola.

lanterna.

− Envolvimento

com

Executivo

Registo

impri-

em

ata nos conse-

de

Relatório

do

PAA

dos

alunos de alemão do
7º, 10, e 11º anos.

35

Thanksgiving

Departa-

− Promover o contacto

− Divulgação da ativi-

Refeição con-

Docentes de lín-

Comunidade

Cantina da

25

Diálogo

mento de

com a cultura norte-ame-

dade.

fecionada na

gua Inglesa do

escolar

escola

Novembro

as colegas

Línguas

ricana.

− Preparação

de

cantina.

Ensino Básico e

Registo em ata

Germâni-

− Compreender a história

menu

ao

Decoração

funcionárias da

na reunião de

cas

da

tema.

alusiva

ao

cozinha

Departamento

− Decoração da can-

tema

do

tina.

Thanksgiving.

e costumes desta cele-

− Almoço na cantina.

Fotocópias

bração.

− Concurso de carta-

cartolinas.

zes de alunos do 3º

Placards

Ciclo (máximo 3 ele-

cantina.

mentos).

Uma mesa de

celebração

do

Thanksgiving.
− Conhecer

os hábitos

− Confraternizar
colegas e alunos.

com

alusivo

voto

Relatório

com

do

PAA

e

na

na can-

tina.
Poster para divulgação Prémio 1º lugar.

18 de 19

− Promover a tolerância

− Divulgação da ativi-

Placards.

Professores do

Comunidade

Biblioteca

14

Relatório

mento de

e diversidade.

dade.

Pioneses.

Departamento

escolar

da escola

Fevereiro

PAA

Línguas

− Promover o respeito

− Elaboração de car-

Mesa.

de Línguas Ger-

Registo em ata

Germâni-

pelo outro.

tas, cartões, postais

mânicas

na

reunião

cas

− Desenvolver

de

Departa-

36 Saint Valen- Departa-

tine’s Day

compe-

tências de comunicação.

em língua

inglesa e

alemã de forma anó-

mento

nima.

Adesão

do

dos alunos

37

Vitorino’s

Departa-

− Permitir a expressão

− Divulgação da ati-

Poster para di-

Professores do

Comunidade

Auditório

Quinta-feira

Diálogo

got Talent

mento de

artística dos alunos.

vidade.

vulgação.

Departamento

escolar

da escola

da Semana

os colegas

Línguas

− A diversidade cultural

− Realização

Microfone.

de Línguas Ger-

da escola à

Registo em ata

Germâni-

Promoção da autoestima

concurso de talentos.

Colunas.

mânicas e alu-

tarde

na

cas

Socializar com a comuni-

− Organizar

Aparelhagem

nos concorren-

dade escolar.

corar o auditório para

ou Portátil.

tes

− Promover o desenvol-

o concurso.

Certificados

vimento das artes perfor-

− Envolvimento

mativas ao serviço da

alunos da escola.

educação.

de um

e de-

dos

de

participa-

com

reunião

de

Relatório

do

ção.

PAA

Prémio 1º.

Adesão alunos

* 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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