PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
ANO ESCOLAR 2020/2021

O presente documento tem por objetivo apresentar o plano anual de atividades
do Colégio de Gaia – Escola Católica, para o ano escolar 2020/2021.

MOD510.0

Vila Nova de Gaia, setembro de 2020

COLÉGIO DE GAIA – ESCOLA CATÓLICA | Plano anual de atividades

Ano escolar 2020/2021

Nota introdutória
O presente documento tem por objetivo apresentar o plano
anual de atividades do Colégio de Gaia – Escola Católica,
para o ano escolar 2020/2021, em conformidade com o seu
projeto educativo e a legislação em vigor, definindo os
objetivos, as formas de organização e de programação das
atividades, procedendo ainda à identificação dos recursos
necessários à sua execução.
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Preâmbulo
O plano anual de atividades (PAA) é um documento de planeamento, elaborado com os contributos da comunidade
educativa e aprovado pelos órgãos de administração e gestão do Colégio de Gaia – Escola Católica, que define,
em função do projeto educativo (PE), os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades,
destinatários, dinamizadores, realização temporal e que procede à identificação dos recursos envolvidos.
Importa sublinhar que os dados, referentes ao PAA, apresentados no presente documento resultam dos
contributos recolhidos junto de cada uma das unidades pedagógicas constituintes do Colégio (pedagógica,
especializadas e estruturas e serviços administrativos e de apoio).
De acordo com o objetivo geral definido pela direção, «Entre o pensamento e a ação deve estar sempre o
coração», e tendo como referência o PE, o PAA tem por ambição implementar atividades promotoras do sucesso
escolar. Trata-se de um documento aberto, orientador, dinâmico, mobilizador e aglutinador de vontades e, como
tal, recetivo à introdução de novas atividades que poderão surgir ao longo do ano escolar, tendo como horizonte
o cumprimento dos seguintes objetivos específicos:












Retratar a dinâmica institucional dos diversos intervenientes no processo educativo.
Promover e reforçar as aprendizagens dentro e fora da sala de aula.
Promover a interdisciplinaridade e aprendizagens lúdico-pedagógicas.
Proporcionar um conjunto de atividades de carácter multidisciplinar, visando um desenvolvimento global e
harmonioso do aluno, em colaboração com pais e encarregados de educação e em articulação com todas
as unidades orgânicas e estruturas.
Promover a integração de saberes através de exemplos da sua aplicação contextualizada.
Desenvolver a curiosidade, o gosto pela investigação, pelo trabalho e pelo estudo.
Promover a ligação da escola ao meio envolvente.
Integrar as estruturas educativas e a comunidade escolar na realização de atividades em parceria com
entidades locais, regionais, nacionais e, eventualmente, internacionais.
Contribuir para a inserção do aluno no mundo e para a construção de um olhar humanista e crítico sobre a
sociedade.
Operacionalizar com eficiência a dinâmica dos departamentos e grupos disciplinares.

O PAA para o ano escolar 2020/2021 assenta no nosso PE, que nos confirma como comunidade escolar.
É em torno do nosso PAA que a realização dos projetos se estrutura, complementa e tem sentido pedagógico. É
ele que nos convoca para o trabalho em equipa, numa perspetiva e dinâmica transversais. É o PAA que nos
capacita para a mudança, numa atitude criativa, inovadora e pedagógica, num espaço e num tempo de liberdade
e responsabilidade. Por isso, o PAA é um agente de rutura e de ação renovadora.
O PAA assenta no objetivo geral 2020/2021: «Entre o pensamento e a ação deve estar sempre o coração».
O PAA do Colégio de Gaia – Escola Católica assenta, e dá corpo, ao seu objetivo geral, traçando o itinerário da
nossa atividade escolar, com novos saberes e aprendizagens, motivadores e dinâmicos, que promovem a
interdisciplinaridade, na abertura e concretização da linguagem da cidadania.
O pensamento faz-nos cuidar e construir novos conhecimentos no processo aprendizagem, contempla o Homem
com sonhos que o fazem compreender e aprofundar a realidade onde se insere.
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O Colégio de Gaia – Escola Católica, no seu PE, propõe à comunidade escolar a capacidade de pensar, aprender,
duvidar, imaginar, sentir, cuidar, amar. Ensina a preocupação com os outros. Por isso, o pensamento é a arte de
existir, aqui e agora.
Assim, entendemos que o pensamento abre caminho, e acompanha, à nossa ação, que definimos como livre,
responsável, humana, humanizadora, empática e cooperante.
Porém, é em harmonia justa e credível com a ação que temos a capacidade de compreender a realidade, num
diálogo claro de diferentes culturas e ritmos de aprendizagem e concretização de diversos desafios, ajudando-nos
a dar corpo a um projeto que nos entusiasma e que conta com a colaboração de todos. De cada um!
Desta forma, entendemos a nossa ação no desenvolvimento do PAA que sustenta a vida da nossa Instituição na
abertura aos valores, à educação, ao entusiasmo de aprender/ensinar, à motivação para a realização, na justeza
das metas que definimos.
É aqui que tem sentido a linguagem do coração na sua universalidade e que nos ensina a ocuparmos o nosso
lugar no Colégio de Gaia – Escola Católica, na sociedade onde nos inserimos, no mundo, tornando a nossa vida
mais concretizadora e apetecível. Comprometida e apaixonada.
O coração impulsiona-nos para os outros, razão da nossa existência como Instituição de ensino, desperta-nos
para o valor da preocupação pedagógica, adentra-nos na empatia, na liberdade, na responsabilidade, na
cidadania.
O coração une, congrega as diferenças, o trabalho que todos desenvolvemos, cada um a seu jeito, mas sempre
motivado e motivador na vida do Colégio de Gaia – Escola Católica.
Acreditamos que o pensamento e o coração tocam-se e animam-se, nas emoções e nos sentimentos. O
pensamento e a ação dão sentido à linguagem do coração, onde tem sentido pleno a proposta educativa que a
nossa Instituição nos convida a desenvolver.
A bem da vida escolar dos nossos alunos!
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Avaliação do plano anual de atividades
A avaliação do PAA é um instrumento fundamental de organização e gestão do Colégio, contextualizando as
diversas atividades a desenvolver ao longo do ano escolar 2020/2021, com objetivos pedagógicos, em articulação
com o PE e com o objetivo geral «Entre o pensamento e a ação deve estar sempre o coração».
Contudo, só será possível medir o seu impacto, detetar pontos fortes e áreas de melhoria, se for efetuada a sua
avaliação. Todas as atividades realizadas ao longo do ano escolar serão avaliadas, com base na análise dos
seguintes parâmetros:
 O grau de concretização das atividades.
 A participação e envolvimento.
 A avaliação na perspetiva dos destinatários.

Para o efeito, para além do pedido de autorização para a realização da atividade, em documento próprio, será
realizado o relatório de cada atividade efetuada e será facultado um instrumento de avaliação através de um
inquérito, por questionário, aos participantes, seguindo o seguinte fluxo (Figura 1):

Pedido de autorização para
a realização da atividade

Pedido
de autorização

Realização
da atividade

Avaliação
da atividade

Relatório
da atividade

Inquérito
aos participantes

Figura 1. Fluxo de autorização e avaliação da atividade.

O PAA é avaliado no final de cada período escolar e no final do ano escolar. Todas as alterações às propostas
apresentadas, ou a apresentação de novas propostas, carecem sempre de análise e aprovação.
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Lista de abreviaturas e siglas
Ao longo deste documento utilizam-se siglas que se descrevem na lista seguinte juntamente com o seu significado.
Cursos com planos próprios:
AM
AQB
AGD
CGE
CM
DP-AE
EIA
ETC
ITM
MDI
TdS
TSA
TSI

Administração e Marketing
Análise Químico-Biológicas
Animação e Gestão Desportiva
Contabilidade e Gestão Empresarial
Comunicação Multimédia
Desenhador de Projetos – Arquitetura e Engenharia
Eletrónica Industrial e Automação
Eletrónica, Telecomunicações e Computadores
Informática e Tecnologias e Multimédia
Mecânica e Design Industrial
Tecnologias da Saúde
Tecnologias e Segurança Alimentar
Tecnologias e Sistemas de Informação

Grupos disciplinares:
ACC
BG
EC
EE
EF
EI
EMR
FIL
FQ
HG
INF
ING
MCN
PF

Artes e Construção Civil
Biologia e Geologia
Economia e Contabilidade
Eletrotecnia e Eletrónica
Educação Física
Educação Inicial
Educação Moral e Religiosa
Filosofia
Física e Química
História e Geografia
Informática
Inglês
Matemática e Ciências da Natureza
Português e Francês
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setembro de 2020
Data

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

Grupo

Curso

03-set

Reunião com encarregados de educação.

O1.1; O1.2; O1.5;
O2.1.

Fortalecer a ligação escola e comunidade educativa.
Consolidar mecanismos de participação de toda a
comunidade educativa.
Apresentar a componente curricular.
Apresentar documentos normativos da educação pré-escolar.

Encarregados de educação dos
alunos da educação pré-escolar.

N.º participantes

Dinamizador(es)
Diretor pedagógico.
Coordenadora da educação inicial.
Educadoras.

EI

—

Local
Sala multiusos.

Parceria(s)

Recursos materiais
Recursos multimédia.

04-set

Reunião com encarregados de educação.

O1.1; O1.2; O1.5;
O2.1.

Fortalecer a ligação escola e comunidade educativa.
Consolidar mecanismos de participação de toda a
comunidade educativa.
Apresentar a componente curricular.
Apresentar documentos normativos do 1.º ciclo.

Encarregados de educação dos
alunos do 1.º ano.

Diretor pedagógico.
Coordenadora da educação inicial.
Professora do 1.º ano.

EI

—

Sala multiusos.

Recursos multimédia.

04-set

Reunião com encarregados de educação.

O1.1; O1.2; O1.5;
O2.1.

Fortalecer a ligação escola e comunidade educativa.
Consolidar mecanismos de participação de toda a
comunidade educativa.
Apresentar a componente curricular.
Apresentar documentos normativos do 1.º ciclo.

Encarregados de educação dos
alunos dos 2.º, 3.º e 4.º anos.

Diretor pedagógico.
Coordenadora da educação inicial.
Professoras dos 2.º, 3.º e 4.º anos.

EI

—

Pavilhão A.

Recursos multimédia.

07-set

Receção aos alunos da educação pré-escolar.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1.

Potenciar momentos de interação e de socialização nos
vários espaços do Colégio.
Promover um bom ambiente escolar e uma favorável
adaptação.

Alunos da educação pré-escolar.

Coordenadora da educação inicial.
Educadoras.

EI

—

Espaços da educação
pré-escolar.

09-set

Receção aos alunos do 1.º ano.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1.

Potenciar momentos de interação e de socialização nos
vários espaços do Colégio.
Promover um bom ambiente escolar e uma favorável
adaptação.

Alunos do 1.º ano.

Coordenadora da educação inicial.
Professora do 1.º ano.

EI

—

Praça do Colégio.
Sala de aula.

10-set

Receção aos alunos dos 2.º, 3.º e 4.º anos.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5.

Potenciar momentos de interação e de socialização nos
vários espaços do Colégio.
Promover um bom ambiente escolar e uma favorável
adaptação.

Alunos dos 2.º, 3.º e 4.º anos.

Coordenadora da educação inicial.
Professoras dos 2.º, 3.º e 4.º anos.

EI

—

Praça do Colégio.
Sala de aula.

25-set

«A criança sonha, a obra nasce».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Permitir aos alunos refletir sobre quem são e quem sonham
ser.

Alunos da educação inicial.

Educadoras e professoras da educação
inicial.

EI

—

Sala de aula.

A definir

Aplicação do questionário aos alunos do 10.º ano.

O2.7.

Recolher informações sobre os novos alunos (pessoais,
percurso formativo, projetos de vida e métodos de estudo).
Avaliar quais os motivos que levam os alunos a procurarem o
colégio de Gaia e os cursos com planos próprios.

Alunos do 10.º ano.

364 alunos.

Serviço de Psicologia e Orientação.
Núcleo de Gestão da Qualidade.

—

—

Sala de aula.

A definir

Abertura do ano escolar.

O1.1; O1.3; O2.3.

Promover o convívio entre alunos e professores.
Acolher os novos alunos.

Comunidade escolar.

296 alunos.

Professores do básico 2/3.

ACC

—

Colégio de Gaia.

A definir

Exposição de fotografia «Diálogos em Construção».

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3.

Sensibilizar os alunos para a importância da preservação do
património edificado do Colégio.
Expressar ideias/emoções utilizando diferentes meios
(fotografia, escrita).
Despertar a consciência e memória estética face ao espaço
habitado.

Comunidade escolar.

23 alunos.

Professora Sara Sá.
Professora Ana Reis.
Professora Filipa Sousa.

ACC

DP-AE

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Promover a consciencialização para a Europa/União Europeia
e para a democracia parlamentar entre os jovens.
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União Europeia
em geral e o Parlamento Europeu em particular.

Comunidade escolar.

Alunos dos cursos de AM, CGE, CM
e TSI.
Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC
INF

—

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

A nossa horta.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Criar uma horta desenvolvida de acordo com os princípios da
agricultura biológica.

Alunos da educação pré-escolar.

Educadoras.

EI

—

Espaço exterior da
educação pré-escolar.

Ao longo
do mês

Workshop de Língua Gestual Portuguesa.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Promover a aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa.
Reconhecer diferentes formas de comunicar.
Consciencializar os alunos para a importância da
aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa, enquanto
cidadãos de uma comunidade.
Fomentar o respeito dos direitos das pessoas surdas.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.

Computador com acesso a
Internet.

Observações

Questionário realizado em
ambiente informático.

Atividade realizada no
âmbito do projeto de
Cidadania e
Desenvolvimento, da turma
11.º DP-AE, do ano letivo
2019/2020.
Gabinete do Parlamento
Europeu em Portugal.

Fotocópias.
Material de papelaria.

A aguardar orientações
sobre o desenvolvimento do
programa para o presente
ano escolar.
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setembro de 2020
Data

1

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

Ao longo
do mês

Estendal da Leitura.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Promover o hábito e o gosto pela leitura.
Partilhar momentos de leitura em família.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Ao longo
do mês

«A minha profissão é…».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Conhecer diferentes profissões.
Identificar diferentes instrumentos e ferramentas de trabalho
de cada profissão.
Reconhecer a utilidade das profissões na sociedade.

Alunos dos 2.º e 3.º anos.

Professoras dos 2.º e 3.º anos.
Familiares dos alunos.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Recursos multimédia.

A definir

Apresentação de provas de aptidão tecnológica do ano
letivo 2019/2020.

O1.3; O2.2; O2.3;
O2.6; O3.3; O3.5.

Motivar, incentivar e ajudar os alunos, para o trabalho a
desenvolver nas provas de aptidão profissional, ao longo do
ano.

Alunos da turma 12.º ITM.

28 alunos.

Professora Maria José Costa.
Professores da componente tecnológica
do curso de ITM.

INF

ITM

Colégio de Gaia.

Projetor.
Computador.

N.º participantes

Dinamizador(es)

Observações

Objetivos estratégicos de acordo com o projeto educativo do Colégio de Gaia – Escola Católica (vide pp. 31-32).

outubro de 2020
Data

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

Grupo

Curso

02-out

«Sorri!».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Refletir sobre os benefícios de sorrir e fazer sorrir.
Promover boa disposição.
Despertar sorrisos nos outros.

Alunos da educação inicial.

Educadoras e professoras da educação
inicial.

EI

—

Sala de aula.

Desafio «Lanches Saudáveis».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Promover uma alimentação saudável.
Refletir sobre os benefícios de uma alimentação saudável.

Alunos da educação inicial.

Educadoras e professoras da educação
inicial.

EI

—

Sala de aula.

«Diz não ao Bullying».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Consciencializar os alunos para a problemática do bullying.
Refletir sobre a importância de apoiar e incentivar as vítimas a
denunciarem.
Encontrar formas de prevenção.

Alunos da educação inicial.

Alunos do 1.º ciclo.
Professoras do 1.º ciclo.

EI

—

Sala de aula.

«Todos os Santos».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.2;
O2.3; O.3.5.

Dar a conhecer as tradições próprias da nossa cultura.

Comunidade escolar.

Professores do grupo disciplinar de
EMR.

EMR

—

Colégio de Gaia.

Halloween: história, tradições, simbologia.

O1.1; O1.3; O3.4;
O3.5.

Motivar os alunos para o estudo da cultura anglo-americana.
Fomentar o convívio entre docentes e discentes.

Alunos do ensino básico.

Professores de Inglês do ensino básico.

ING

—

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Projeto «Liga-te».

O1.3; O1.5; O2.2;
O2.3; O2.5.

Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar para a escolha
de estilos de vida saudáveis, visando assim a prevenção de
cancro e a promoção de saúde.
Informar a população quanto aos riscos inerentes ao consumo
tabágico.
Fomentar hábitos alimentares mais saudáveis nas crianças.
Incentivar e capacitar pais e encarregados de educação para
escolhas alimentares mais adequadas do ponto de vista
nutricional.
Promover estilos de vida saudáveis, nomeadamente os
preconizados no Código Europeu Contra o Cancro.
Aumentar a literacia em saúde, especificamente no que diz
respeito à prevenção de cancro.
Estabelecer parcerias com vista à investigação e inovação em
promoção e educação para a saúde em contexto escolar.
Educar e consciencializar sobre os riscos da exposição solar,
promovendo comportamentos responsáveis e preventivos.
Ensinar a população nova a distinguir entre exposição solar
benéfica e exposição solar excessiva e perigosa.
Transmitir mensagens de saúde aos adultos através dos mais
novos.

Comunidade escolar.

—

—

Colégio de Gaia.

A definir

Visita de estudo ao património edificado da zona
ribeirinha de Vila Nova de Gaia e do Porto.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Integração dos alunos na envolvente do património
construído.
Apresentação de elementos construtivos e definições de
utilização.

Alunos da turma 11.º DP-AE.

ACC

DP-AE

12-out
a 16-out
14-out

26-out
a 30-out
30-out

 500 alunos.

Professores do projeto «Liga-te».

13 alunos.

Professora Sara Sá.
Professora Ana Reis.

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

Observações

Projetor.
Computador.
Materiais/trabalhos a
elaborar pelos alunos e
professores.
Fotocópias.
Material de papelaria.
Departamento de Educação
para a Saúde do Núcleo
Regional do Norte da Liga
Portuguesa Contra o
Cancro- NRN.

Impressões.
Material de papelaria.

A aguardar as atividades
propostas pela Liga
Portuguesa Contra o Cancro
– NRN.

Imediações do Colégio
de Gaia, até à ponte
Luiz I.
Saída a pé pelo
Colégio de Gaia até à
ponte Luiz I, com
paragens em
diferentes zonas.
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Ano escolar 2020/2021

outubro de 2020
Data

1

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

A definir

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação:
visualização de um vídeo e realização de uma ficha de
trabalho com questões relacionadas com o vídeo.

O1.3; O2.3; O2.6;
O3.3; O3.5.

Sensibilizar os alunos para a importância da correta leitura
dos rótulos das embalagens alimentares para uma escolha
alimentar consciente.
Diferenciar açúcar naturalmente presente de açúcar
adicionado.
Consciencializar os alunos para o poder viciante do açúcar.
Alertar para a quantidade máxima diária de açúcar a ingerir,
tendo em conta as recomendações da OMS.
Consciencializar para a quantidade de açúcar adicionado
presente em alguns alimentos de consumo frequente por
parte dos adolescentes.
Promover a reflexão crítica dos alunos relativamente aos seus
hábitos alimentares.
Sensibilizar os alunos para uma saudável prática alimentar.

Alunos do 6.º ano.

40 alunos.

Professor de Ciências Naturais.

BG

—

Colégio de Gaia.

A definir

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação.

O1.3; O2.3; O2.6;
O3.3; O3.5.

Sensibilizar os alunos para uma saudável prática alimentar e
redução de desperdícios.
Consciencializar a comunidade educativa para bons hábitos
alimentares.

Alunos dos 10.º e 11.º anos do
curso de TSA.

56 alunos.

Professores de Nutrição Humana e de
Segurança e Qualidade Alimentar.

BG

TSA

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Promover a consciencialização para a Europa/União Europeia
e para a democracia parlamentar entre os jovens.
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União Europeia
em geral e o Parlamento Europeu em particular.

Comunidade escolar.

Alunos dos cursos de AM, CGE, CM
e TSI.
Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC
INF

—

Colégio de Gaia.

Gabinete do Parlamento
Europeu em Portugal.

Fotocópias.
Material de papelaria.

Ao longo
do mês

Projeto «A empresa», no âmbito do programa Junior
Achievement Portugal.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Organizar uma miniempresa através do desenvolvimento de
um plano de negócios.
Gestão e liquidação de uma miniempresa.

Alunos das turmas 12.º CGE,
11.º AM1 e 11.º AM2.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC

AM
CGE

Colégio de Gaia.

Junior Achievement
Portugal.

Fotocópias.
Material de papelaria.

Ao longo
do mês

A nossa horta.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Criar uma horta desenvolvida de acordo com os princípios da
agricultura biológica.

Alunos da educação pré-escolar.

Educadoras.

EI

—

Espaço exterior da
educação pré-escolar.

Ao longo
do mês

Workshop de Língua Gestual Portuguesa.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Promover a aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa.
Reconhecer diferentes formas de comunicar.
Consciencializar os alunos para a importância da
aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa, enquanto
cidadãos de uma comunidade.
Fomentar o respeito dos direitos das pessoas surdas.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Estendal da Leitura.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Promover o hábito e o gosto pela leitura.
Partilhar momentos de leitura em família.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Ao longo
do mês

«A minha profissão é…».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Conhecer diferentes profissões.
Identificar diferentes instrumentos e ferramentas de trabalho
de cada profissão.
Reconhecer a utilidade das profissões na sociedade.

Alunos dos 2.º e 3.º anos.

Professoras dos 2.º e 3.º anos.
Familiares dos alunos.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Ao longo
do mês

Concurso «Rosa dos Ventos».

O1.3; O2.1.

Sensibilizar para o desenvolvimento de uma perceção do
sentido de orientação.
Desenvolver a criatividade e o rigor da informação.
Consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas.
Desenvolver o gosto pelo saber, pelo trabalho e pelo estudo.

Alunos do 5.º ano.

Professores de História e Geografia de
Portugal, do 5.º ano.

HG

—

Colégio de Gaia.

A definir

Apresentação de provas de aptidão tecnológica do ano
letivo 2019/2020.

O3.3; O3.5.

Motivar, incentivar e ajudar os alunos, para o trabalho a
desenvolver nas provas de aptidão profissional, ao longo do
ano.

Alunos da turma 12.º ITM.

Professora Maria José Costa.
Professores da componente tecnológica
do curso de ITM.

INF

ITM

Colégio de Gaia.

A definir

Participação no Concurso Nacional de Leitura.

O1.1; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5;
O4.1.

Estimular o gosto e os hábitos de leitura.
Melhorar a compreensão leitora.

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos do
ensino básico.

Professores de Português dos 2.º e 3.º
ciclos do ensino básico.

PF

—

Primeira fase: provas
realizadas no Colégio
de Gaia.

A definir

Participação na festa do cinema francês.

O1.1; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5;
O4.1.

Despertar o interesse dos alunos pelo cinema francês.
Motivar para o estudo da língua francesa.

Alunos do 9.º ano (disciplina de
Francês).

Professora de Francês do 3.º ciclo do
ensino básico.

PF

—

A definir.

Objetivos específicos

Destinatários

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Comemorar o Dia de S. Martinho.
Conhecer a lenda associada a esta data.
Preservar, valorizar e dar continuidade às tradições
populares.

Comunidade escolar.

Professores do grupo disciplinar de
EMR.

EMR

—

28 alunos.

Observações

Computador.
Projetor.
Colunas de som.
Ficha de trabalho com guião
de exploração do vídeo.

A aguardar orientações
sobre o desenvolvimento do
programa para o presente
ano escolar.

Recursos multimédia.

Projetor.
Computador.
Dependendo dos resultados,
poder-se-á passar às fases
municipal e nacional.

Objetivos estratégicos de acordo com o projeto educativo do Colégio de Gaia – Escola Católica (vide pp. 31-32).

novembro de 2020
Data
09-nov
e 13-nov

Atividade
São Martinho.

Objetivos PE1
O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.2;
O2.3; O.3.5.

N.º participantes

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

Observações

Colégio de Gaia.
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Plano anual de atividades

Ano escolar 2020/2021

novembro de 2020
Data

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

11-nov

Magusto.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Preservar as tradições e os costumes populares.
Estimular as relações interpessoais.

Alunos da educação inicial.

17-nov

Museu da Criatividade.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Enaltecer a importância da criatividade na vida humana.
Libertar o potencial criativo.

18-nov

Corta-mato escolar.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

19-nov
a 22-nov

Visita à Lisboa Games Week 2020.

A definir

N.º participantes

Grupo

Curso

Educadoras e professoras da educação
inicial.

EI

—

Relvado.

Sumo.

Comunidade escolar.

Alunos da educação inicial.
Educadoras e professoras da educação
inicial.

EI

—

Sala de aula.
Sala de exposições.

A definir.

Participar numa atividade obrigatória ao nível do Desporto
escolar como está explicito no seu regulamento.
Promover o gosto pela prática e organização de eventos
desportivos.
Avaliar o nível de prestação dos alunos na disciplina de
Educação Física, na Unidade Temática de Atletismo, na
vertente de corrida de resistência.

Alunos do Colégio de Gaia.

Professores de Educação Física.
Professores estagiários da FADEUP e
ISMAI.
Alunos do 12.º ano do curso de AGD.

EF

AGD

Espaço desportivo
exterior.
Campo de futebol de 7.
Relvado sintético.
Pavilhão A.

Material desportivo
específico.
Medalhas.
Fita sinalizadora.
Insuflável Pavilhão A.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Dar oportunidade aos alunos de conhecerem melhor as áreas
de: demonstração, sensibilização e programação de jogos
educativos.
Visitar a RoboParty.
Ver apresentações dos cursos técnicos e superiores, das
áreas que convergem para a produção do videojogo.
Showcase de estúdios, criadores e artistas que desenvolvem
e produzem videojogos.

Alunos do 12.º ano do curso de
ITM.

Professora Maria José Costa.
Professores da componente tecnológica
do curso de ITM.

INF

ITM

Lisboa.

Autocarro.

Orientação escolar e vocacional.

O1.3; O1.5; O2.1;
O2.3; O3.3; O3.5.

Apoiar os alunos na tomada de decisão sobre o percurso
formativo no ensino secundário.

Alunos do 9.º ano.

Serviço de Psicologia e Orientação.

—

—

Sala de aula.

Computador.

Serão realizadas duas
sessões em grande grupo.

Ao longo
do mês

Projeto «Liga-te».

O1.3; O1.5; O2.2;
O2.3; O2.5.

Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar para a escolha
de estilos de vida saudáveis, visando assim a prevenção de
cancro e a promoção de saúde.
Informar a população quanto aos riscos inerentes ao consumo
tabágico.
Fomentar hábitos alimentares mais saudáveis nas crianças.
Incentivar e capacitar pais e encarregados de educação para
escolhas alimentares mais adequadas do ponto de vista
nutricional.
Promover estilos de vida saudáveis, nomeadamente os
preconizados no Código Europeu Contra o Cancro.
Aumentar a literacia em saúde, especificamente no que diz
respeito à prevenção de cancro.
Estabelecer parcerias com vista à investigação e inovação em
promoção e educação para a saúde em contexto escolar.
Educar e consciencializar sobre os riscos da exposição solar,
promovendo comportamentos responsáveis e preventivos.
Ensinar a população nova a distinguir entre exposição solar
benéfica e exposição solar excessiva e perigosa.
Transmitir mensagens de saúde aos adultos através dos mais
novos.

Comunidade escolar.

Professores do projeto «Liga-te».

—

—

Colégio de Gaia.

Departamento de Educação
para a Saúde do Núcleo
Regional do Norte da Liga
Portuguesa Contra o
Cancro- NRN.

Impressões.
Material de papelaria.

A aguardar as atividades
propostas pela Liga
Portuguesa Contra o Cancro
– NRN.

Ao longo
do mês

Exposição «Dia do Não Fumador».

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O2.5; O3.5.

Trabalhar com a comunidade escolar as mensagens de
educação para a saúde, promovendo estilos de vida
saudáveis e prevenindo o cancro.
Apelar a um comportamento responsável em torno do
consumo do tabaco.
Consciencializar a comunidade educativa dos riscos
associados ao consumo do tabaco.

Comunidade escolar.

 300 alunos.

Professores do projeto «Liga-te».
Alunos do curso de CM.

ACC

—

Espaço cultural do
Colégio de Gaia.

Liga Portuguesa contra o
Cancro.

A definir

Palestras «Farmácia da Liga».

O1.3; O2.3; O2.6;
O3.3; O3.5.

Reforçar as aprendizagens.
Sensibilizar os alunos para certas temáticas lecionadas, no
âmbito da disciplina de formação tecnológica (Biologia
Aplicada), no curso de Análises Químico-Biológicas.

Alunos do 12.º ano do curso de
AQB.

40 alunos.
2 professores.

Professores das disciplinas de Química
Aplicada e de Biologia Aplicada.

BG
FQ

AQB

Farmácia da Liga e das
Associações de
Socorro Mútuo de Vila
Nova de Gaia.

Farmácia da Liga e das
Associações de Socorro
Mútuo de Vila Nova de Gaia.

A definir

Visita de estudo ao Complexo de Turismo Empresarial
de São João da Madeira.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Conhecer um tipo diferente de turismo.
Analisar alternativas culturais.
Contribuir para a formação integral dos alunos.
Diversificar o processo de ensino e aprendizagem.

Alunos das turmas 11.º CGE,
11.º AM1 e 11.º AM2.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC

AM
CGE

São João da Madeira.

A definir

Visita de estudo à Fábrica do Chocolate.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Identificar as diferentes linhas de produção e níveis de
produto.
Analisar o processo de armazenagem.
Contribuir para a formação dos alunos, educando para a
cidadania e para o desenvolvimento.
Constatar a aplicação dos conceitos teóricos lecionados nas
disciplinas dos cursos.
Diversificar o processo de ensino e aprendizagem.

Alunos das turmas 10.º CGE,
10.º AM1 e 10.ºAM2/DP-AE.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC

AM
CGE
DP-AE

78 alunos.

Dinamizador(es)

Local

Viana do Castelo.

Parceria(s)

Recursos materiais

Observações

Autocarro.

Fábrica do Chocolate.

Autocarro.

MOD510.0

12 | 32

COLÉGIO DE GAIA – ESCOLA CATÓLICA

Plano anual de atividades

Ano escolar 2020/2021

novembro de 2020
Data

1

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

Observações
A aguardar orientações
sobre o desenvolvimento do
programa para o presente
ano escolar.

Ao longo
do mês

Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Promover a consciencialização para a Europa/União Europeia
e para a democracia parlamentar entre os jovens.
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União Europeia
em geral e o Parlamento Europeu em particular.

Comunidade escolar.

Alunos dos cursos de AM, CGE, CM
e TSI.
Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC
INF

—

Colégio de Gaia.

Gabinete do Parlamento
Europeu em Portugal.

Fotocópias.
Material de papelaria.

Ao longo
do mês

Projeto «A empresa», no âmbito do programa Junior
Achievement Portugal.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Organizar uma miniempresa através do desenvolvimento de
um plano de negócios.
Gestão e liquidação de uma miniempresa.

Alunos das turmas 12.º CGE,
11.º AM1 e 11.º AM2.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC

AM
CGE

Colégio de Gaia.

Junior Achievement
Portugal.

Fotocópias.
Material de papelaria.

A definir

Visita de estudo à LIPOR.

O1.2; O1.3; O1.5;
O2.2; O2.3; O2.4;
O3.3; O3.5.

Promover a reflexão sobre os conteúdos teóricos através de
uma abordagem diferente e da sua aplicabilidade num
contexto real.
Sensibilizar os alunos para a complexidade e os desafios que
as empresas industriais enfrentam, quer ao nível de gestão,
quer ao nível da sustentabilidade ambiental.
Sensibilizar os alunos para a necessidade de existir a gestão
de resíduos e o planeamento dos processos produtivos.

Alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos,
do curso de MDI.

45 alunos.

Professor Manuel Trindade.
Professora Mariana Paupério.

EE

MDI

LIPOR – Serviço
Intermunicipalizado de
Gestão de Resíduos
do Grande Porto.

A definir

Visita de estudo à UNICER.

O1.2; O1.3; O1.5;
O2.2; O2.3; O2.4;
O3.3; O3.5.

Evidenciar a importância da integração da gestão empresarial
na produção.
Conhecer o gabinete de projetos e de manutenção bem como
a zona de maquinaria de apoio à manutenção.
Observar o mundo da indústria e a importância que a
mecânica tem na indústria portuguesa.

Alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos,
do curso de MDI.

45 alunos.

Professor Manuel Trindade.
Professora Mariana Paupério.

EE

MDI

UNICER, Leça de
Balio.

A definir

Visita de estudo à LANEMA.

O1.2; O1.3; O1.5;
O2.2; O2.3; O2.4;
O3.3; O3.5.

Evidenciar a importância da integração da gestão empresarial
na produção.
Conhecer o gabinete de projetos e de manutenção bem como
a zona de maquinaria de apoio à manutenção.
Observar o mundo da indústria e a importância que a
mecânica tem na indústria portuguesa.

Alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos,
do curso de MDI.

45 alunos.

Professores do curso de MDI.

EE

MDI

LANEMA, Ovar.

A definir

Torneio de Abertura – Andebol Feminino – Juvenis.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Ocupar salutarmente os tempos livres.
Incutir o gosto pela modalidade.
Promover a prática desportiva.
Promover o aperfeiçoamento técnico e tático da modalidade.

Alunas dos 10.º e 11.º anos,
inscritas no Desporto Escolar da
modalidade de Andebol – CLDE
Porto.

Professora Helena Soares.

EF

—

A designar pelo CLDE
Porto.

A definir

Formação de juízes/árbitros.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Transmitir o regulamento da modalidade de Andebol no
âmbito do Desporto Escolar.

Alunas selecionadas para
assumirem o papel de juiz nas
competições do Desporto Escolar
– CLDE Porto.

Professor nomeado pela DREN.

EF

—

A designar pelo CLDE
Porto.

Ao longo
do mês

A nossa horta.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Criar uma horta desenvolvida de acordo com os princípios da
agricultura biológica.

Alunos da educação pré-escolar.

Educadoras.

EI

—

Espaço exterior da
educação pré-escolar.

Ao longo
do mês

Workshop de Língua Gestual Portuguesa.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Promover a aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa.
Reconhecer diferentes formas de comunicar.
Consciencializar os alunos para a importância da
aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa, enquanto
cidadãos de uma comunidade.
Fomentar o respeito dos direitos das pessoas surdas.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Estendal da Leitura.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Promover o hábito e o gosto pela leitura.
Partilhar momentos de leitura em família.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Ao longo
do mês

«A minha profissão é…».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Conhecer diferentes profissões.
Identificar diferentes instrumentos e ferramentas de trabalho
de cada profissão.
Reconhecer a utilidade das profissões na sociedade.

Alunos dos 2.º e 3.º anos.

Professoras dos 2.º e 3.º anos.
Familiares dos alunos.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Recursos multimédia.

Ao longo
do mês

Contos em Família.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Despertar o gosto e o prazer da leitura a partir da magia dos
contos.
Envolver os familiares na vida escolar.

Alunos do 4.º ano.

Professora do 4.º ano.
Familiares dos alunos.

EI

—

Colégio de Gaia.

Recursos multimédia.

A definir

Torneio online.

O1.2; O1.3; O1.5;
O2.2; O2.3; O3.3;
O3.5.

Promover a progressão das capacidades dos alunos.
Fomentar o espírito de partilha, de convívio e de amizade
entre os participantes.

Alunos do Colégio de Gaia,
nomeadamente os integrantes do
clube de Xadrez.

Professor(es) de Xadrez.

FQ

—

Colégio de Gaia.

Computadores com acesso
à Internet.

Ao longo
do mês

Concurso «Rosa dos Ventos».

O1.3; O2.1.

Sensibilizar para o desenvolvimento de uma perceção do
sentido de orientação.
Desenvolver a criatividade e o rigor da informação.
Consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas.
Desenvolver o gosto pelo saber, pelo trabalho e pelo estudo.

Alunos do 5.º ano.

Professores de História e Geografia de
Portugal, do 5.º ano.

HG

—

Colégio de Gaia.

A definir

Olimpíadas da Matemática.

O1.3; O1.5; O2.2;
O2.3; O2.4; O3.5.

Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática.
Estimular o raciocínio matemático.

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos do
ensino básico.
Alunos do ensino secundário.

MCN

—

Colégio de Gaia.

50 alunos.

Professores do grupo disciplinar de
MCN.

Utilização de uma
plataforma de prática de
Xadrez online.

Salas de aula.
Fotocópias.

Objetivos estratégicos de acordo com o projeto educativo do Colégio de Gaia – Escola Católica (vide pp. 31-32).
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COLÉGIO DE GAIA – ESCOLA CATÓLICA

Plano anual de atividades

Ano escolar 2020/2021

dezembro de 2020
Data

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

02-dez
a 18-dez

Caminhada de Advento

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.2;
O2.3; O2.5; O3.5.

Dar a conhecer as tradições próprias da nossa cultura.
Preservar, valorizar e dar continuidade às tradições religiosas
e culturais.

Comunidade escolar.

Professores do grupo disciplinar de
EMR.

EMR

07-dez
a 11-dez

Dia Internacional dos Direitos Humanos.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.2;
O2.3; O2.5; O3.5.

Compreender as ideias e os valores dos Direitos do Homem.
Valorizar a importância do reconhecimento dos Direitos
Humanos.

Alunos do ensino secundário.

Professores do grupo disciplinar de
EMR.

EMR

—

Colégio de Gaia.

09-dez
a 13-dez

Atividades de comemoração do Natal: «Cartes de
Noël».

O1.1; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5;
O4.1.

Dar a conhecer aspetos culturais francófonos no que diz
respeito às tradições de Natal.
Motivar os alunos para o estudo da língua e culturas
francófonas.

Alunos dos 7.º e 8.º anos
(disciplina de Francês).

Professora de Francês do 3.º ciclo do
ensino básico.

PF

—

Atividade realizada em
sala de aula.
Exposição dos
trabalhos em local a
definir.

Impressões.
Fotocópias.
Cartolinas coloridas.

17-dez
e 18-dez

Atividades relacionadas com a quadra natalícia.

O1.1; O1.3; O3.4;
O3.5.

Dar a conhecer aspetos culturais anglo-americanos no que
respeita à celebração do Natal.
Contribuir para a formação pessoal e social dos alunos.

Alunos do Colégio de Gaia.

 1000 alunos.

Professores de Inglês.

ING

—

Colégio de Gaia.

Projetor.
Computador.
Materiais/trabalhos a
elaborar pelos alunos e
professores.
Fotocópias.
Material de papelaria.

18-dez

Flashmob natalício.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Promover a participação ativa e espontânea dos alunos, bem
como melhorar o espírito de união e pertença à comunidade
escolar.

Alunos do ensino básico.
Alunos do ensino secundário.



Professora Tânia Sousa.
Professor Pedro Marques.

EF

AGD

Colégio de Gaia.

Aparelhagem sonora.

18-dez

Celebração de Natal.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Proporcionar momentos de alegria e de amor.
Sensibilizar para a época natalícia.

Alunos da educação inicial.

Educadoras e professoras da educação
inicial.

EI

—

A definir.

A definir.

18-dez

A perda da biodiversidade e o aumento do risco de
novas pandemias

O.1.3; O1.4;
O1.5; O2.2, O2.3;
O2.4; O2.6; 03.3;
O3.4; O3.5.

Sensibilizar os alunos para a atual situação de declínio da
biodiversidade e suas implicações para os ecossistemas,
para os seres vivos em geral e para a sobrevivência do ser
humano, em particular.
Salientar a importância das coleções existentes no MHNC-UP

Alunos do 11º ano, do curso de
TdS.

Daniela Soares.
Maria José Pereira.

BG
FQ

Colégio de Gaia

Projetor
Colunas

Ao longo
do mês

Projeto «Liga-te».

O1.3; O1.5; O2.2;
O2.3; O2.5.

Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar para a escolha
de estilos de vida saudáveis, visando assim a prevenção de
cancro e a promoção de saúde.
Informar a população quanto aos riscos inerentes ao
consumo tabágico.
Fomentar hábitos alimentares mais saudáveis nas crianças.
Incentivar e capacitar pais e encarregados de educação para
escolhas alimentares mais adequadas do ponto de vista
nutricional.
Promover estilos de vida saudáveis, nomeadamente os
preconizados no Código Europeu Contra o Cancro.
Aumentar a literacia em saúde, especificamente no que diz
respeito à prevenção de cancro.
Estabelecer parcerias com vista à investigação e inovação em
promoção e educação para a saúde em contexto escolar.
Educar e consciencializar sobre os riscos da exposição solar,
promovendo comportamentos responsáveis e preventivos.
Ensinar a população nova a distinguir entre exposição solar
benéfica e exposição solar excessiva e perigosa.
Transmitir mensagens de saúde aos adultos através dos mais
novos.

Comunidade escolar.

Professores do projeto «Liga-te».

—

—

Colégio de Gaia.

A definir

Intervenções artísticas alusivas à Quadra Natalícia.

O1.3; O2.2; O2.3;
O3.1; O3.5.

Sensibilizar os alunos e toda a comunidade educativa para o
significado do Natal, partindo das manifestações estéticoartísticas.

Comunidade escolar.

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico.
Alunos do curso de CM.

ACC
INF

—

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Promover a consciencialização para a Europa/União Europeia
e para a democracia parlamentar entre os jovens.
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União Europeia
em geral e o Parlamento Europeu em particular.

Comunidade escolar.

Alunos dos cursos de AM, CGE, CM
e TSI.
Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC
INF

—

Ao longo
do mês

Projeto «A empresa», no âmbito do programa Junior
Achievement Portugal.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Organizar uma miniempresa através do desenvolvimento de
um plano de negócios.
Gestão e liquidação de uma miniempresa.

Alunos das turmas 12.º CGE,
11.º AM1 e 11.º AM2.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC

AM
CGE

A definir

Participação e organização de torneios de Andebol para
todos os escalões – Kakygaia 2020.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Promover e desenvolver o projeto definido para o
grupo/equipa.

Alunas inscritas no Desporto
Escolar da modalidade de
Andebol – CLDE Porto.

Professora Helena Soares.

EF

—

A designar pelos
clubes organizadores.

Ao longo
do mês

A nossa horta.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Criar uma horta desenvolvida de acordo com os princípios da
agricultura biológica.

Alunos da educação pré-escolar.

Educadoras.

EI

—

Espaço exterior da
educação pré-escolar.

 346 alunos.

Observações

Colégio de Gaia.

Departamento de Educação
para a Saúde do Núcleo
Regional do Norte da Liga
Portuguesa Contra o
Cancro- NRN.

Impressões.
Material de papelaria.

A aguardar as atividades
propostas pela Liga
Portuguesa Contra o Cancro
– NRN.

Colégio de Gaia.

Gabinete do Parlamento
Europeu em Portugal.

Fotocópias.
Material de papelaria.

A aguardar orientações
sobre o desenvolvimento do
programa para o presente
ano escolar.

Colégio de Gaia.

Junior Achievement
Portugal.

Fotocópias.
Material de papelaria.
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Plano anual de atividades

Ano escolar 2020/2021

dezembro de 2020
Data

1

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

Ao longo
do mês

Workshop de Língua Gestual Portuguesa.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Promover a aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa.
Reconhecer diferentes formas de comunicar.
Consciencializar os alunos para a importância da
aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa, enquanto
cidadãos de uma comunidade.
Fomentar o respeito dos direitos das pessoas surdas.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Estendal da Leitura.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Promover o hábito e o gosto pela leitura.
Partilhar momentos de leitura em família.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Ao longo
do mês

«A minha profissão é…».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Conhecer diferentes profissões.
Identificar diferentes instrumentos e ferramentas de trabalho
de cada profissão.
Reconhecer a utilidade das profissões na sociedade.

Alunos dos 2.º e 3.º anos.

Professoras dos 2.º e 3.º anos.
Familiares dos alunos.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Recursos multimédia.

Ao longo
do mês

Contos em Família.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Despertar o gosto e o prazer da leitura a partir da magia dos
contos.
Envolver os familiares na vida escolar.

Alunos do 4.º ano.

Professora do 4.º ano.
Familiares dos alunos.

EI

—

Colégio de Gaia.

Recursos multimédia.

A definir

Desporto Escolar – Abertura.

O1.2; O1.3; O1.5;
O2.2; O2.3; O3.3;
O3.5.

Promover a progressão das capacidades dos alunos.
Fomentar o espírito de partilha, de convívio e de amizade
entre os participantes.

Alunos do clube de Xadrez do
Colégio de Gaia.

Professor(es) de Xadrez.

FQ

—

A definir.

Ao longo
do mês

Concurso «Rosa dos Ventos».

O1.3; O2.1.

Sensibilizar para o desenvolvimento de uma perceção do
sentido de orientação.
Desenvolver a criatividade e o rigor da informação.
Consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas.
Desenvolver o gosto pelo saber, pelo trabalho e pelo estudo.

Alunos do 5.º ano.

Professores de História e Geografia de
Portugal, do 5.º ano.

HG

—

Colégio de Gaia.

6 a 14 alunos.

Observações

Objetivos estratégicos de acordo com o projeto educativo do Colégio de Gaia – Escola Católica (vide pp. 31-32).

janeiro de 2021
Data

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

04-jan
a 08-jan

Workshop de Braille.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Promover a aprendizagem do Braille.
Reconhecer diferentes formas de comunicar.
Conscientizar os alunos para a importância da aprendizagem
do braille, enquanto cidadão de uma comunidade.
Garantir o respeito dos direitos das pessoas invisuais.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

27-jan

Corta-mato Escolar.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Participar numa atividade obrigatória ao nível do Desporto
Escolar como está explicito no seu regulamento.
Promover o gosto pela prática e organização de eventos
desportivos.
Avaliar o nível de prestação dos alunos na disciplina de
Educação Física, na Unidade Temática de Atletismo, na
vertente de corrida de resistência.

Alunos apurados por turma.

A definir

Visita de estudo ao Total Padel.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Contactar e experienciar com os desportos de raquete,
nomeadamente o Padel.

A definir

Projeto de transição 1.º / 2.º ciclo.

O1.3; O1.5; O2.1;
O2.3; O3.3; O3.5.

A definir

Projeto de transição pré-escolar / 1.º ciclo.

A definir

A definir

N.º participantes

Grupo

Curso

Professoras do 1.º ciclo.

EI

—

A definir.

Professores de Educação Física,
Professores estagiários da FADEUP e
do ISMAI.
Alunos do 12.º ano do curso de AGD.

EF

Alunos da turma 12.º AGD.

30 alunos.
4 professores.

Professor Pedro Marques.
Professores estagiários.

Diminuir a ansiedade dos alunos.
Promover as competências necessárias ao novo ciclo.
Fornecer informações sobre o 5.º ano.

Alunos do 4.º ano.

25 alunos.

O1.3; O1.5; O2.1;
O2.3; O3.3; O3.5.

Avaliar as competências necessárias à entrada na
escolaridade obrigatória.
Desenvolver as competências avaliadas que estiverem abaixo
da média.

Alunos da sala dos 5 anos.

12 alunos.

Projeto «Bem Estar e Literacia em Saúde Mental».

O2.2; O2.5.

Colaborar num estudo para a validação de um instrumento
dirigido à PHDA, nomeadamente, a medição do estigma
relativamente a pessoas com esta condição.

Alunos do 3.º ciclo do ensino
básico.
Alunos do ensino secundário.
Professores do 3.º ciclo do ensino
básico.
Professores do ensino
secundário.
Encarregados de educação.

Visita de estudo a uma loja de materiais de construção e
ao Mar Shopping.

O2.2; O2.3; O3.5.

Apresentação de materiais, soluções construtivas,
equipamentos e ferramentas.
Contacto dos alunos com a realidade construída em termos
de materiais e soluções construtivas em espaços públicos e
comerciais.

Alunos do 12.º ano do curso de
DP-AE.

23 alunos.
2 professores.

Dinamizador(es)

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

Observações

Colégio de Gaia.

Máquina de braille.

AGD

Espaço desportivo
exterior.
Campo de futebol de 7.
Relvado sintético.
Pavilhão A.

Material desportivo
específico.
Medalhas.
Fita sinalizadora.
Insuflável (Pavilhão A).

EF

AGD

Quinta do Fojo, Vila
Nova de Gaia.

Serviço de Psicologia e Orientação.

—

—

Sala de aula.

Computador.
Material didático.

Serrão realizadas quatro
sessões.

Serviço de Psicologia e Orientação.

—

—

Sala de aula.

Escala KIDS.

Será realizada uma
avaliação psicopedagógica.

Serviço de Psicologia e Orientação.

—

—

—

Computador com acesso à
Internet.

O preenchimento do
questionário é de carácter
voluntário.
O período de preenchimento
dos questionários pode-se
prolongar pelo mês de
fevereiro.

ACC

DP-AE

Professora Sara Sá.
Professora Ana Reis.

Loja de materiais de
construção e Mar
Shopping.

Total Padel e CLDE.

Escola Superior de Saúde
do Porto – Instituto
Politécnico do Porto.

Autocarro.

Autocarro.
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Plano anual de atividades

Ano escolar 2020/2021

janeiro de 2021
Data

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

A definir

Visita de estudo ao Museu de História Natural e da
Ciência da Universidade do Porto e Jardim Botânico.

O1.3; O2.3; O2.6;
O3.3; O3.5.

Reforçar aprendizagens no âmbito dos conteúdos lecionados
nas diversas disciplinas do curso, nomeadamente as
relacionadas com o conceito de evolução das espécies.
Promover a curiosidade e o gosto pela ciência.
Fomentar o convívio entre docentes e discentes,
consciencializar para o perigo de extinção de espécies.

Alunos do 11.º ano do curso de
AQB.

42 alunos.
3 professores.

Professor de Processos de
Desenvolvimento e de Física e Química
A.

BG
FQ

AQB

Museu de História
Natural e da Ciência da
Universidade do Porto
e Jardim Botânico.

A definir

Olimpíadas da Geologia.

O1.3; O2.3; O2.4;
O2.6; O3.3; O3.5.

Participar na fase escolar e regional das Olimpíadas da
Geologia.
Colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas.
Despertar o interesse dos alunos e dinamizar o ensino /
aprendizagem da Geologia.
Aproximar escolas secundárias e Universidades.
Promover o contacto com os alunos de outras escolas.
Desenvolver a capacidade científica dos alunos.
Captar vocações para as Geociências.

Alunos do 11.º ano dos cursos de
TSA e de AGD.

56 alunos.

Professora de Aplicações de Biologia e
Geologia e de Biologia e Geologia.

BG

AGD
TSA

Fase escolar: Colégio
de Gaia.

Fotocópias.

A definir

Visita ao McDonald´s.

O1.3; O2.3; O2.6;
O3.3; O3.5.

Observar a implementação de ferramentas de gestão de
qualidade e de segurança alimentar na elaboração de
produtos alimentares.
Observar o cumprimento dos requisitos legais no que
concerne ao código de boas práticas de higiene pessoal dos
funcionários e no que diz respeito à higiene do local de
trabalho.

Alunos do 11.º ano do curso de
TSA.

25 alunos.
2 professores.

Professor de Segurança e Qualidade
Alimentar.

BG

TSA

McDonald´s
Mafamude.

Autocarro.

A definir

Visita de estudo ao Museu dos Transportes e
Comunicações – Oficinas de Rádio e Televisão.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Promover a integração de saberes através da sua aplicação
contextualizada.
Desenvolver as vertentes de pesquisa, recolha e utilização da
informação, promovendo a articulação dos diferentes
conhecimentos disciplinares e não disciplinares.
Valorizar o significado pessoal e social das aprendizagens
disciplinares (ligar os conhecimentos às práticas).
Desenvolver a curiosidade intelectual e cultural, o gosto pela
investigação, pelo trabalho e pelo estudo.
Experimentar diferentes funções associadas aos meios de
comunicação social: apresentador, realizador, operador de
câmara, assistente de som e imagem na régie.
Explorar os espaços e equipamentos ligados à produção e
realização televisiva e radiofónica.
Promover a educação para os Media.
Explorar o software utilizado pelos Media.
Diversificar o processo ensino-aprendizagem.

Alunos da turma 11.º CM.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores da turma.

EC

CM

Porto.

A definir

Formação de juízes – Local.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Transmitir o regulamento da modalidade de andebol no
âmbito do Desporto Escolar.

Alunas dos 10.º e 11.º anos,
selecionadas para assumirem o
papel de juízes.

Professor nomeado pela DREN.

EF

—

A designar pelo
Desporto Escolar.

A definir

Visionamento do documentário-debate
«Responsabilidade Ambiental e Emergência Climática».

O1.3; O1.5; O2.1;
O2.2; O2.3; O2.5;
O2.6; O3.3; O3.5.

Levar os alunos a serem cuidadores de si e dos outros,
através de um pensamento e ação éticos e políticos que
mobilizem conhecimento filosófico para compreender,
formular e refletir sobre os problemas sociais de
responsabilidade ambiental.

Turmas dos 10.º e 11.º anos.

28 alunos por
turma.

Professoras do grupo disciplinar de FIL.

FIL

—

Colégio de Gaia.

A definir

Desporto Escolar (fase local) – 1.ª sessão.

O1.2; O1.3; O1.5;
O2.2; O2.3; O3.3;
O3.5.

Progressão das suas capacidades.
Fomentar o espírito de partilha, convívio e amizade entre os
participantes.

Alunos do clube de Xadrez do
Colégio de Gaia.

6 a 14 alunos.

Professor(es) de Xadrez.

FQ

A definir

Visita à empresa Primavera BSS.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Promover o contacto dos alunos com o meio empresarial.
Conhecer os diferentes departamentos existentes na empresa
e as suas funções. Identificar as diferentes linhas de
produção e níveis de produto.

Alunos da turma 11.º TSI.

Professor Jorge Vieira.

INF

TSI

Primavera BSS, Braga.

A definir

Visita de estudo à Universidade de Aveiro.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Observar em contexto real a aplicação de conhecimentos
teórico-prático abordados nas disciplinas técnicas.

Alunos da turma 11.º ITM.

Professora Maria José Costa.

INF

ITM

Aveiro.

Autocarro.

A definir

Palestra sobre segurança na Internet.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Promover a integração de saberes através de exemplos da
sua aplicação contextualizada.
Desenvolver a curiosidade, o gosto pela investigação, pelo
trabalho e pelo estudo.
Desenvolver a iniciativa, a persistência e a responsabilidade.
Promover a ligação da escola ao meio envolvente.

Alunos do 10.º ano dos cursos de
ITM e de TSI.

Professora Maria José Costa.
Professor Jorge Vieira.
Francisco Santos.

INF

ITM
TSI

Salão Multiusos.

Computador
Projetor.
Colunas de som.

A definir

Visita de estudo ao Museu Nacional da Imprensa.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Mostrar aos alunos as potencialidades de um Museu-Vivo,
inspirar a curiosidade, desenvolver o pensamento criativo e
oferecer experiências inovadoras e peculiares.
Conhecer a história da Imprensa, revelando a evolução do
processo tipográfico e tecnológico.

Alunos da turma 10.º ITM.

Professora Maria José Costa.
Professor Avelino Pereira.

INF

ITM

Porto

Autocarro.

Museu dos Transportes e
Comunicações.

Observações

Autocarro.

Computador.
Projetor.
Colunas de som.

A definir.

Primavera BSS.

Autocarro.
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Plano anual de atividades

Ano escolar 2020/2021

janeiro de 2021
Data

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

A definir

Visita de estudo à Fábrica da Ciência Viva.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Realizar atividades laboratoriais nas áreas das Ciênciasquímica e Matemática em ambiente de laboratório.
Realizar oficinas de robótica e programação.
Promover as relações aluno/aluno e professor/aluno.
Sensibilizar os alunos para a valorização das relações éticas
e humanas em ambiente de laboratório.

Alunos da turma 10.º ITM.

Professora Maria José Costa.
Professor Avelino Pereira.

INF

ITM

Aveiro.

A definir.

Torneio Basquetebol (nível 1 DE).

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Apuramento para a fase regional do projeto basquetebol 3x3
organizado pelo DE e FPB.
Ocupar salutarmente os tempos livres.
Incutir o gosto pela modalidade.
Promover a prática desportiva.
Promover o aperfeiçoamento técnico e tático da modalidade.

Alunos do ensino secundário.

Professor do grupo disciplinar de EF.

EF

—

Pavilhão A.

CLDE e Federação
Portuguesa de Basquetebol.

Material desportivo
específico.

Ao longo
do mês

Projeto «Liga-te».

O1.3; O1.5; O2.2;
O2.3; O2.5.

Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar para a escolha
de estilos de vida saudáveis, visando assim a prevenção de
cancro e a promoção de saúde.
Informar a população quanto aos riscos inerentes ao
consumo tabágico.
Fomentar hábitos alimentares mais saudáveis nas crianças.
Incentivar e capacitar pais e encarregados de educação para
escolhas alimentares mais adequadas do ponto de vista
nutricional.
Promover estilos de vida saudáveis, nomeadamente os
preconizados no Código Europeu Contra o Cancro.
Aumentar a literacia em saúde, especificamente no que diz
respeito à prevenção de cancro.
Estabelecer parcerias com vista à investigação e inovação em
promoção e educação para a saúde em contexto escolar.
Educar e consciencializar sobre os riscos da exposição solar,
promovendo comportamentos responsáveis e preventivos.
Ensinar a população nova a distinguir entre exposição solar
benéfica e exposição solar excessiva e perigosa.
Transmitir mensagens de saúde aos adultos através dos mais
novos.

Comunidade escolar.

Professores do projeto «Liga-te».

—

—

Colégio de Gaia.

Departamento de Educação
para a Saúde do Núcleo
Regional do Norte da Liga
Portuguesa Contra o
Cancro- NRN.

Impressões.
Material de papelaria.

Ao longo
do mês

Infrações Ambientais.

O2.3; O2.5.

Apresentar à comunidade educativa a exposição coletiva de
fotografia realizada por alunos do Colégio, dos 5.º ao 12.º
anos, alusiva às infrações ambientais e à preservação do
espaço que é de todos.

Comunidade escolar.

ACC
INF

CM

Espaço cultural do
Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Desenvolvimento de atividades no âmbito da
ExpoColgaia.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Desenvolver o espírito de trabalho em grupo.
Fomentar a criatividade e a autonomia.
Promover a organização e a planificação.
Dinamizar a comunicação dos cursos.

Alunos das turmas 10.º CGE,
11.º CGE, 12.º CGE, 10.º AM1,
10.º AM2, 11.º AM1, 11.º AM2 e
12.º AM.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC

AM
CGE

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Promover a consciencialização para a Europa/União Europeia
e para a democracia parlamentar entre os jovens.
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União Europeia
em geral e o Parlamento Europeu em particular.

Comunidade escolar.

Alunos dos cursos de AM, CGE, CM
e TSI.
Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC
INF

—

Colégio de Gaia.

Gabinete do Parlamento
Europeu em Portugal.

Fotocópias.
Material de papelaria.

Ao longo
do mês

Projeto «A empresa», no âmbito do programa Junior
Achievement Portugal.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Organizar uma miniempresa através do desenvolvimento de
um plano de negócios.
Gestão e liquidação de uma miniempresa.

Alunos das turmas 12.º CGE,
11.º AM1 e 11.º AM2.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC

AM
CGE

Colégio de Gaia.

Junior Achievement
Portugal.

Fotocópias.
Material de papelaria.

Ao longo
do mês

A nossa horta.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Criar uma horta desenvolvida de acordo com os princípios da
agricultura biológica.

Alunos da educação pré-escolar.

Educadoras.

EI

—

Espaço exterior da
educação pré-escolar.

Ao longo
do mês

Workshop de Língua Gestual Portuguesa.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Promover a aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa.
Reconhecer diferentes formas de comunicar.
Consciencializar os alunos para a importância da
aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa, enquanto
cidadãos de uma comunidade.
Fomentar o respeito dos direitos das pessoas surdas.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Estendal da Leitura.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Promover o hábito e o gosto pela leitura.
Partilhar momentos de leitura em família.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Ao longo
do mês

«A minha profissão é…».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Conhecer diferentes profissões.
Identificar diferentes instrumentos e ferramentas de trabalho
de cada profissão.
Reconhecer a utilidade das profissões na sociedade.

Alunos dos 2.º e 3.º anos.

Professoras dos 2.º e 3.º anos.
Familiares dos alunos.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Recursos multimédia.

Ao longo
do mês

Contos em Família.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Despertar o gosto e o prazer da leitura a partir da magia dos
contos.
Envolver os familiares na vida escolar.

Alunos do 4.º ano.

Professora do 4.º ano.
Familiares dos alunos.

EI

—

Colégio de Gaia.

Recursos multimédia.

 1000 alunos.

Alunos dos 5.º ao 12.º anos.
Alunos do curso de CM.

Observações

Autocarro..

A aguardar as atividades
propostas pela Liga
Portuguesa Contra o Cancro
– NRN.

Fotocópias.
Material de papelaria.

A aguardar orientações
sobre o desenvolvimento do
programa para o presente
ano escolar.
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Plano anual de atividades

Ano escolar 2020/2021

Objetivos estratégicos de acordo com o projeto educativo do Colégio de Gaia – Escola Católica (vide pp. 31-32).

fevereiro de 2021
Objetivos específicos

Destinatários

8-fev
a 11-fev

Data

Atividade
«Juntos por uma Internet melhor».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Objetivos PE1

Promover a utilização segura da Internet por todas as
pessoas, inclusive as crianças.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

08-fev
a 12-fev

Semana dos afetos.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.4; O1.5; O2.1;
O2.2; O2.3; O2.5;
O3.5.

Consciencializar para a vivência dos afetos.

Comunidade escolar.

17-fev
a 24-mar

Caminhada da quaresma

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.2;
O2.3; O2.5; O3.5.

Dar a conhecer as tradições próprias da nossa cultura.
Preservar, valorizar e dar continuidade às tradições religiosas
e culturais.

Comunidade escolar.

12-fev

Celebração do St. Valentine's Day.

O1.1; O1.3; O2.3;
O3.4; O3.5.

Motivar os alunos para o estudo da cultura anglo-americana e
para a escrita de pequenos poemas

Alunos do Colégio de Gaia.

12-fev

Carnaval.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Comemorar o Carnaval.

Alunos da educação inicial.

A definir

Desenvolvimento de competências de Literacia e
Matemática.

O1.3; O1.5; O2.1;
O2.3; O3.3.

Promover as competências de matemática e de literacia.
Apoias às educadoras no desenvolvimento de atividades
nesta área.

Alunos da educação pré-escolar.

Ao longo
do mês

Projeto «Liga-te».

O1.3; O1.5; O2.2;
O2.3; O2.5.

Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar para a escolha
de estilos de vida saudáveis, visando assim a prevenção de
cancro e a promoção de saúde.
Informar a população quanto aos riscos inerentes ao consumo
tabágico.
Fomentar hábitos alimentares mais saudáveis nas crianças.
Incentivar e capacitar pais e encarregados de educação para
escolhas alimentares mais adequadas do ponto de vista
nutricional.
Promover estilos de vida saudáveis, nomeadamente os
preconizados no Código Europeu Contra o Cancro.
Aumentar a literacia em saúde, especificamente no que diz
respeito à prevenção de cancro.
Estabelecer parcerias com vista à investigação e inovação em
promoção e educação para a saúde em contexto escolar.
Educar e consciencializar sobre os riscos da exposição solar,
promovendo comportamentos responsáveis e preventivos.
Ensinar a população nova a distinguir entre exposição solar
benéfica e exposição solar excessiva e perigosa.
Transmitir mensagens de saúde aos adultos através dos mais
novos.

Comunidade escolar.

A definir

Visita de estudo à Casa Museu Teixeira Lopes.

O2.2; O2.3.

Estabelecer relações entre os conteúdos abordados em aula
e a realidade envolvente.

Alunos do 12.º ano do curso de
CM.

A definir

Visita de estudo à Casa Museu Teixeira Lopes.

O2.2; O2.3.

Motivar para diferentes modos de aprendizagem.
Conhecer artistas originários de Vila Nova de Gaia, e os seus
percursos e obra.
Observar materiais de construção e a sua aplicação concreta.
Aprofundar conhecimentos adquiridos na sala de aula.

A definir

Visita orientada à Casa da Arquitetura.

O2.2; O2.3.

A definir

Palestras «Farmácia da Liga».

A definir.

Visita de estudo à Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto – «Dias Abertos».

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

EI

—

Professores do grupo disciplinar de
EMR.

EMR

—

Professores do grupo disciplinar de
EMR.

EMR

Professores de Inglês

ING

—

Colégio de Gaia.

Projetor.
Computador.
Materiais/trabalhos a
elaborar pelos alunos e
professores.
Fotocópias.
Material de papelaria.

Educadoras e professoras da educação
inicial.

EI

—

Praça do Colégio.
Sala de aula.

Colunas de som.

Serviço de Psicologia e Orientação.

—

—

Sala de aula.

Computador.
Materiais variados.

Serão realizadas sessões de
Matemática com os 3/4 anos
e de Literacia com os 4/5
anos.

Professores do projeto «Liga-te».

—

—

Colégio de Gaia.

Impressões.
Material de papelaria.

A aguardar as atividades
propostas pela Liga
Portuguesa Contra o Cancro
– NRN.

24 alunos.
2 professores.

Professora Ana Catarina Fonseca.
Professora Filipa Sousa.

ACC

CM

Casa Museu Teixeira
Lopes.

Alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos
do curso de DP-AE.

50 alunos.
2 professores.

Professora Sara Sá.
Professora Filipa Sousa.

ACC

DP-AE

Casa Museu Teixeira
Lopes.

Observar edifícios industriais requalificados e destinados a
novas utilizações.
Conhecer património construído de qualidade, observando a
aplicação de materiais e soluções construtivas
contemporâneas.

Alunos do 11.º ano do curso de
DP-AE.

13 alunos.
3 professores.

Professora Sara Sá.
Professora Ana Reis.
Professora Filipa Sousa.

ACC

DP-AE

Casa da Arquitetura.

O1.3; O2.3; O2.6;
O3.3; O3.5.

Reforçar as aprendizagens.
Sensibilizar os alunos para certas temáticas lecionadas, no
âmbito da disciplina de formação tecnológica (Biologia
Aplicada), no curso de Análises Químico-Biológicas.

Alunos do 12.º ano do curso de
AQB.

40 alunos.
2 professores.

Professores das disciplinas de Química
Aplicada e de Biologia Aplicada.

BG
FQ

AQB

Farmácia da Liga e das
Associações de
Socorro Mútuo de Vila
Nova de Gaia.

O1.3; O2.3; O2.6;
O3.3; O3.5.

Sensibilizar os alunos e alargar o seu conhecimento sobre o
trabalho desenvolvido nas universidades, no âmbito das
diferentes áreas da Biologia, Geologia, Física e Química.

Alunos do 12.º ano do curso de
AQB.

68 alunos.
5 professores.

Grupo de Biologia e Geologia.
Grupo de Física e Química.

BG
FQ

AQB
TSA

Faculdade de Ciências
da Universidade do
Porto.

Professoras do 1.º ciclo.

14 alunos.

 1000 alunos.

32 alunos.

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

Observações

Colégio de Gaia.

-

Departamento de Educação
para a Saúde do Núcleo
Regional do Norte da Liga
Portuguesa Contra o
Cancro- NRN.

Farmácia da Liga e das
Associações de Socorro
Mútuo de Vila Nova de Gaia.
Autocarro.
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Plano anual de atividades

Ano escolar 2020/2021

fevereiro de 2021
Data

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

Permitir a integração de saberes através de exemplos da sua
aplicação contextualizada.
Desenvolver a curiosidade dos alunos.

Alunos do 12.º ano do curso de
TSA.

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Local

70 alunos.
5 professores.

Grupo de Biologia e Geologia.
Grupo de Física e Química.

BG
FQ

TSA
AQB

Planetário do Porto.

Parceria(s)

Recursos materiais

A definir.

Visita de estudo ao Planetário do Porto – sessão «A
Terra e a Vida – uma união cósmica» + «Luzes na
escuridão».

O1.3; O2.3; O2.6;
O3.3; O3.5.

Favorecer o acesso à Ciência fora do âmbito escolar.
Motivar e despertar nos alunos o gosto pela Ciência.
Refletir sobre a importância do avanço do saber científico e
tecnológico no conhecimento sobre o Universo e origem da
Vida.
Desenvolver o espírito de observação e o espírito crítico.
Fomentar o convívio entre docentes e discentes.

Alunos do 10.º ano do curso de
AQB.
Alunos do 10.º ano do curso de
TSA.

A definir

Visita de estudo a uma Assembleia Municipal.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Conhecer o funcionamento de uma Assembleia Municipal.
Contribuir para a formação dos alunos, educando para a
cidadania e desenvolvimento.
Diversificar o processo de ensino-aprendizagem.

Alunos das turmas 12.º CGE e
12.º AM.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC

AM
CGE

Vila Nova de Gaia.

Câmara ou Junta de
Freguesia

Autocarro.

A definir

Visita de estudo ao Museu do Papel Moeda.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Conhecer a evolução da moeda ao longo dos tempos.
Contribuir para a formação dos alunos, educando para a
cidadania e desenvolvimento.
Diversificar o processo de ensino-aprendizagem.

Alunos das turmas 10.º AM1,
10.º AM2 e 10.º CGE.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC

AM
CGE

Porto.

Fundação Dr. António
Cupertino de Miranda.

Autocarro.

Ao longo
do mês

Desenvolvimento de atividades no âmbito da
ExpoColgaia.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Desenvolver o espírito de trabalho em grupo.
Fomentar a criatividade e a autonomia.
Promover a organização e a planificação.
Dinamizar a comunicação dos cursos.

Alunos das turmas 10.º CGE,
11.º CGE, 12.º CGE, 10.º AM1,
10.º AM2, 11.º AM1, 11.º AM2 e
12.º AM.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC

AM
CGE

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Promover a consciencialização para a Europa/União Europeia
e para a democracia parlamentar entre os jovens.
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União Europeia
em geral e o Parlamento Europeu em particular.

Comunidade escolar.

Alunos dos cursos de AM, CGE, CM
e TSI.
Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC
INF

—

Colégio de Gaia.

Gabinete do Parlamento
Europeu em Portugal.

Fotocópias.
Material de papelaria.

Ao longo
do mês

Projeto «A empresa», no âmbito do programa Junior
Achievement Portugal.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Organizar uma miniempresa através do desenvolvimento de
um plano de negócios.
Gestão e liquidação de uma miniempresa.

Alunos das turmas 12.º CGE,
11.º AM1 e 11.º AM2.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC

AM
CGE

Colégio de Gaia.

Junior Achievement
Portugal.

Fotocópias.
Material de papelaria.

A definir

Visita à barragem de Crestuma-Lever.

O1.2; O1.3; O1.5;
O2.2; O2.3; O2.4;
O3.3; O3.5.

Conhecer um centro de produção hidroelétrico, numa
barragem com albufeira.
Observar no mundo real conteúdos lecionados em várias
disciplinas técnicas dos cursos, nomeadamente, quadros de
potência, quadros de comando e supervisão, proteções
máquinas síncronas e transformadores trifásicos elevadores.

Alunos dos 10.º e 11.º anos do
curso de EIA.
Alunos do 10.º ano do curso de
ETC.

56 alunos de EIA.
4 professores de
EIA.
28 alunos de
ETC.
2 professores de
ETC.

Professores do curso de EIA.
Professor Rogério Ribeiro Couto.
Professor Joaquim Moura.

EE

EIA
ETC

Central de Produção
Hidroelétrica
Crestuma-Lever.

Autocarro.

A definir

Visita de estudo à EDP Distribuição, Porto.

O1.2; O1.3; O1.5;
O2.2; O2.3; O2.4;
O3.3; O3.5.

Conhecer os centros que fazem o controlo da rede de
distribuição MT e AT da zona norte do Pais, bem como gestão
dos incidentes de baixa tensão.
Consolidar conhecimentos teórico-práticos adquiridos.
Aprofundar a relação Professores/Alunos e Aluno/Aluno
(Educar para a Cidadania).

Alunos do 10.º ano dos cursos de
EIA e de ETC.

56 alunos de EIA.
2 professores de
EIA.
28 alunos de
ETC.
2 professores de
ETC.

Professores do curso de EIA.
Professor Rogério Ribeiro Couto.
Professor Joaquim Moura.

EE

EIA
ETC

EDP Distribuição,
Porto.

Autocarro.

Sujeito a
confirmação

Visita de estudo à Altice Labs, Aveiro.

O1.2; O1.3; O1.5;
O2.2; O2.3; O2.4;
O3.3; O3.5.

Visitar os laboratórios de testes de Sistemas e Soluções de
Redes, a área de produção de Sistemas de Hardware, o
Centro de Suporte ao Cliente, a área de desenvolvimento
para IPTV e o Museu das Telecomunicações.
Promover a partilha de conhecimentos e o esclarecimento de
questões relacionadas com as temáticas abordadas nas
disciplinas tecnológicas.
Promover as relações aluno/aluno e aluno/professor.

Alunos da turma 12.º ETC.

28 alunos.
2 professores.

Professor Rogério Ribeiro Couto.
Professor Paulo Alves Ferreira.

EE

ETC

Altice Labs, Aveiro.

Autocarro.

Sujeito a
confirmação

Visita de estudo à RTP Porto e Centro emissor da RDP.

O1.2; O1.3; O1.5;
O2.2; O2.3; O2.4;
O3.3; O3.5.

Promover a integração de saberes através de exemplos da
sua aplicação contextualizada e desenvolver a curiosidade no
aluno.
Proporcionar a aquisição de competências ao nível da recolha
e aquisição de informação em articulação com os conteúdos
curriculares das disciplinas do curso de Eletrónica,
Telecomunicações e Computadores.
Conhecer a evolução da produção dos equipamentos usados
nas telecomunicações e redes estruturadas.
Contacto com sistemas de eletrónica e de telecomunicações
existentes no mercado de trabalho.
Promover o conhecimento na constituição e funcionamento de
Sistemas de Comunicações Analógicos, Digitais e de Redes
de Telecomunicações.
Visitar o centro de produção de conteúdos da RTP Porto.
Visitar estação emissora do Monte da Virgem.

Alunos do 11.º ano do curso de
ETC.

28 alunos.
2 professores.

Professor Rogério Ribeiro Couto.
Professor Paulo Alves Ferreira.

EE

ETC

Vila Nova de Gaia.

Autocarro.

Observações

Autocarro.
Ingresso no Planetário.

Fotocópias.
Material de papelaria.

A aguardar orientações
sobre o desenvolvimento do
programa para o presente
ano escolar.
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Data

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

Parque da Cidade do
Porto.

CLDE Porto.

Equipamentos específicos
de atletismo.
T-shirt do Colégio de Gaia.
Autocarro.

Observações

Promover as relações aluno/aluno e aluno/professor.
Desenvolver o gosto pela área e pelo estudo, bem como criar
situações de aprendizagem que impliquem «saber-estar» e
«saber-ver», valorizando a realização de contatos com
pessoas exteriores ao Colégio.
A definir

Corta-mato distrital.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Participar numa atividade de carater obrigatório para as
escolas com Desporto Escolar.

Alunos dos 2.º e 3º ciclos do
ensino básico e do ensino
secundário, apurados no cortamato ao nível do Colégio.

48 alunos.
4 professores.

CLDE Porto com o acompanhamento
dos professores de Educação Física.

EF

—

A definir

Visita de estudo ao Museu Nacional do Desporto, Jamor
e à Faculdade de Motricidade Humana.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Com esta visita pretende-se que os alunos adquiram e
percecionem conhecimentos específicos inerentes à evolução
do desporto em Portugal, da organização, conceção e gestão
de um complexo desportivo.
Promover o conhecimento relativo às instalações físicas e
percursos académicos oferecidos pela Faculdade de
Motricidade Humana.
Proporcionar um saudável convívio entre docentes e
discentes.

Alunos da turma 12.º AGD.

30 alunos.
8 professores.

Professor Pedro Marques.
Professor Nuno Valente.
Professores estagiários.

EF

AGD

Lisboa.

A definir

Visita de estudo à parede de escalada do ISMAI –
manobras com cordas – Maia.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Apreender as técnicas de nós e seguranças nas modalidades
de exploração da natureza.

Alunos da turma 11.º AGD.

28 alunos.
4 professores.

Professor Nuno Valente.
Professores estagiários.

EF

AGD

Estádio Municipal da
Maia.

A definir

Participação e organização de torneios de Andebol para
todos os escalões.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Promover e desenvolver o projeto definido para o grupo/
equipa.

Alunas inscritas no Desporto
Escolar da modalidade de
Andebol – CLDE Porto.

Professores responsáveis dos vários
escalões.

EF

—

A designar pelos
clubes organizadores.

Ao longo
do mês

Exposição «Pensar e agir com o coração».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Estimular o pensamento crítico.
Promover a educação em valores.

Comunidade escolar.

Alunos da educação inicial.
Educadoras e professoras da educação
inicial.

EI

—

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

A nossa horta.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Criar uma horta desenvolvida de acordo com os princípios da
agricultura biológica.

Alunos da educação pré-escolar.

Educadoras.

EI

—

Espaço exterior da
educação pré-escolar.

Ao longo
do mês

Workshop de Língua Gestual Portuguesa.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Promover a aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa.
Reconhecer diferentes formas de comunicar.
Consciencializar os alunos para a importância da
aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa, enquanto
cidadãos de uma comunidade.
Fomentar o respeito dos direitos das pessoas surdas.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Estendal da Leitura.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Promover o hábito e o gosto pela leitura.
Partilhar momentos de leitura em família.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Ao longo
do mês

«A minha profissão é…».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Conhecer diferentes profissões.
Identificar diferentes instrumentos e ferramentas de trabalho
de cada profissão.
Reconhecer a utilidade das profissões na sociedade.

Alunos dos 2.º e 3.º anos.

Professoras dos 2.º e 3.º anos.
Familiares dos alunos.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Recursos multimédia.

Ao longo
do mês

Contos em Família.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Despertar o gosto e o prazer da leitura a partir da magia dos
contos.
Envolver os familiares na vida escolar.

Alunos do 4.º ano.

Professora do 4.º ano.
Familiares dos alunos.

EI

—

Colégio de Gaia.

Recursos multimédia.

A definir

Visita ao Planetário do Porto.

O1.3; O2.3; O2.6;
O3.3; O3.5.

Despertar nos alunos o gosto pela Ciência, nomeadamente
pela astronomia.
Compreensão da diversidade das transformações que
ocorrem na Terra.
Refletir sobre a importância do avanço do saber científico e
tecnológico no conhecimento sobre o Universo, Sistema Solar
e Terra.
Desenvolver o espírito de observação e o espírito crítico.
Fomentar o convívio entre docentes e discentes.

Alunos do 7.º ano.

60 alunos.

Professores de Físico-Química do 7.º
ano

FQ

—

Porto.

Autocarro.

A definir

Desporto Escolar (fase local) – 2.ª sessão.

O1.2; O1.3; O1.5;
O2.2; O2.3; O3.3;
O3.5.

Progressão das suas capacidades.
Fomentar o espírito de partilha, convívio e amizade entre os
participantes.

Alunos do clube de Xadrez do
Colégio de Gaia.

6 a 14 alunos.

Professor(es) de Xadrez.

FQ

—

A definir

A definir

Visita de estudo à Casa Museu Teixeira Lopes.

O2.2; O2.3.

Estabelecer relações entre os conteúdos abordados em aula
e a realidade envolvente.

Alunos da turma 11.º CM.

28 alunos.
2 professores.

Professora de Desenho A.
Professora de História A e de História
da Cultura e das Artes.

INF

CM

Vila Nova de Gaia.

A definir

Semana aberta do Instituto Superior de Administração e
Gestão (ISAG).

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Informar os alunos do 12.º ano sobre a oferta formativa do
ISAG e as suas saídas profissionais.

Alunos da turma 12.º TSI.

24 alunos.

Professora Joana Moura.
Professor Jorge Vieira.

INF

TSI

Instituto Superior de
Administração e
Gestão.

A definir

Participação/Visita ao Fantasporto 2021.

O1.3; O2.3; O2.6;
O3.3; O3.5.

Promover o contacto direto com o meio artístico do vídeo.
Motivar os alunos a refletir de forma critica sobre a realização
de obras audiovisuais.

Alunos da turma 11.º CM.

28 alunos.
2 professores.

Professores do grupo disciplinar de INF.
Professores da turma.

INF

CM

Porto.

Autocarro.

CLDE e Centro de
Formação Desportiva da
Maia.

Autocarro.

Material desportivo
específico.

Instituto Superior de
Administração e Gestão.

Autocarro.
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Data

1

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

28 alunos.
2 professores.

Professores do grupo disciplinar de INF.
Professores da turma.

INF

CM

Porto.

Museu da Imprensa.

Autocarro.

Ao longo
do mês

Visita de estudo ao Museu da Imprensa.

O1.3; O2.3; O2.6;
O3.3; O3.5.

Compreender o papel determinante da invenção da imprensa
para a evolução e transformação dos fenómenos
comunicacionais.
Identificar os marcos históricos mais significativos que
contribuíram para o desenvolvimento da imprensa.
Conhecer as principais características da imprensa.
Constatar a aplicação dos conceitos teóricos lecionados nas
disciplinas dos cursos.

Alunos da turma 10.º CM.

A definir

Participação nas Olimpíadas da Língua Portuguesa.

O1.1; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5;
O4.1.

Incentivar o bom uso da língua portuguesa.

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos do
ensino básico.

Professores de Português do 2.º e 3.º
ciclos do Ensino Básico.

PF

—

Primeira fase: provas
realizadas no Colégio
de Gaia.

A definir

Ida ao teatro para visionamento da peça «Auto da barca
de Inferno», de Gil Vicente.

O1.1; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5;
O4.1.

Motivar para o estudo da obra de Gil Vicente.
Compreender a especificidade do texto dramático.

Alunos do 9.º ano.

Professores de Português do 9.º ano.

PF

—

A definir.

A definir

Atividades de comemoração da Chandeleur.

O1.1; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5;
O4.1.

Motivar os alunos para o estudo da língua e culturas
francófonas.

Alunos do 7.º ano (disciplina de
Francês).

Professora de Francês do 3.º ciclo do
Ensino Básico

PF

—

Cozinha do Colégio de
Gaia.

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

250 alunos.

Grupo de Matemática/Ciências Naturais
e Matemática.

MCN

—

Colégio de Gaia.

Educadoras e professoras da educação
inicial.

EI

—

Sala de aula.
Espaços verdes do
Colégio.

ING

—

Colégio de Gaia.

Professores do projeto «Liga-te».

—

—

Colégio de Gaia.

Departamento de Educação
para a Saúde do Núcleo
Regional do Norte da Liga
Portuguesa Contra o
Cancro- NRN.

Impressões.
Material de papelaria.

Escolas/agrupamentos de
escolas.

Computador.
Materiais de divulgação.

Observações

Dependendo dos resultados,
poder-se-á passar às fases
municipal e nacional.

Fogão.
Ingredientes suficientes para
um crepe por aluno (ovos,
leite, farinha, açúcar,
chocolate).

Objetivos estratégicos de acordo com o projeto educativo do Colégio de Gaia – Escola Católica (vide pp. 31-32).

março de 2021
Data

Atividade

Objetivos PE1

Local

14-mar

Dia Internacional da Matemática.

O1.3; O1.5; O2.2;
O2.3.

Divulgar história da matemática.
Estimular o gosto pela Matemática.
Estimular a capacidade de criação e inovação.

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos do
ensino básico.

21-mar

Árvores poéticas.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Sensibilizar para a preservação da Natureza.
Explorar a escrita criativa.

Alunos da educação inicial.

22-mar ou
23-mar

Atividades relacionadas com a celebração da Páscoa.

O1.1; O1.3; O2.3;
O3.4; O3.5.

Dar a conhecer aspetos culturais anglo-americanos no que
respeita à celebração da Páscoa.
Contribuir para a formação pessoal e social dos alunos.

Alunos do Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Projeto «Liga-te».

O1.3; O1.5; O2.2;
O2.3; O2.5.

Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar para a escolha
de estilos de vida saudáveis, visando assim a prevenção de
cancro e a promoção de saúde.
Informar a população quanto aos riscos inerentes ao consumo
tabágico.
Fomentar hábitos alimentares mais saudáveis nas crianças.
Incentivar e capacitar pais e encarregados de educação para
escolhas alimentares mais adequadas do ponto de vista
nutricional.
Promover estilos de vida saudáveis, nomeadamente os
preconizados no Código Europeu Contra o Cancro.
Aumentar a literacia em saúde, especificamente no que diz
respeito à prevenção de cancro.
Estabelecer parcerias com vista à investigação e inovação em
promoção e educação para a saúde em contexto escolar.
Educar e consciencializar sobre os riscos da exposição solar,
promovendo comportamentos responsáveis e preventivos.
Ensinar a população nova a distinguir entre exposição solar
benéfica e exposição solar excessiva e perigosa.
Transmitir mensagens de saúde aos adultos através dos mais
novos.

Comunidade escolar.

Divulgação dos cursos com planos próprios.

O1.1; O2.4.

Divulgar os cursos do Colégio de Gaia.
Promover a interação com os serviços de psicologia das
escolas de origem dos candidatos ao ensino secundário.

Alunos das escolas básicas 2/3 do
concelho de Vila Nova de Gaia.

—

Serviço de Psicologia e Orientação.

—

—

Feiras de formação.

Intervenções artísticas alusivas à Quadra Pascal.

O1.3; O2.2; O2.3;
O3.1; O3.5.

Sensibilização dos alunos e toda a comunidade educativa
para o significado da Páscoa partindo das manifestações
estético-artísticas.

Comunidade escolar.

 370 alunos.

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico.
Alunos do curso de CM.

ACC

CM

Colégio de Gaia.

Sujeito a
confirmação
A definir

1000 alunos.

Professores de Inglês.

Parceria(s)

Recursos materiais

Observações

Sala para exposição de
trabalhos.

Projetor.
Computador.
Materiais/trabalhos a
elaborar pelos alunos e
professores.
Fotocópias.
Material de papelaria.
A aguardar as atividades
propostas pela Liga
Portuguesa Contra o Cancro
– NRN.
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março de 2021
Data

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

A definir

Olimpíadas da Geologia – Fase regional.

O1.3; O2.3; O2.4;
O2.6; O3.3; O3.5.

Participar na fase escolar e regional das Olimpíadas da
Geologia.
Colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas.
Despertar o interesse dos alunos e dinamizar o ensino /
aprendizagem da Geologia.
Aproximar escolas secundárias e Universidades.
Promover o contacto com os alunos de outras escolas.
Desenvolver a capacidade científica dos alunos.
Captar vocações para as Geociências.

Alunos do 11.º ano dos cursos de
TSA e AGD.

3 alunos
(finalistas).
1 professor.

Professora de Aplicações de Biologia e
Geologia.

BG

AGD
TSA

Fase regional: escola a
definir.

A definir

Visita ao Cantinho das Aromáticas.

O1.3; O2.3; O2.6;
O3.3; O3.5.

Observar a implementação de ferramentas de gestão de
qualidade e de segurança alimentar na elaboração de
produtos alimentares.
Observar o cumprimento dos requisitos legais no que
concerne ao código de boas práticas de higiene pessoal dos
funcionários e no que diz respeito à higiene do local de
trabalho.

Alunos do 11.º ano do curso de
TSA.

25 alunos.
2 professores.

Professor de Segurança e Qualidade
Alimentar.

BG

TSA

Canidelo - Cantinho
das Aromáticas.

A definir

Dia aberto da Faculdade de Economia da Universidade
do Porto.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Participar em atividades de exploração vocacional para
descobrir saídas profissionais/empregabilidade,
oportunidades internacionais e atividades de enriquecimento
curricular.

Alunos das turmas 12.º AM e
12.º CGE.

Professores do grupo disciplinar de EC.

EC

AM
CGE

Porto.

A definir

Visita de estudo ao julgado de paz e a um tribunal
judicial da comarca.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Conhecer, no local, os organismos aí inseridos.

Alunos da turma 12.º AM.

Professor da disciplina de Direito.

EC

AM

Vila Nova de Gaia.

Ao longo
do mês

Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Promover a consciencialização para a Europa/União Europeia
e para a democracia parlamentar entre os jovens.
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União Europeia
em geral e o Parlamento Europeu em particular.

Comunidade escolar.

Alunos dos cursos de AM, CGE, CM
e TSI.
Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC
INF

—

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Desenvolvimento de atividades no âmbito da
ExpoColgaia.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Desenvolver o espírito de trabalho em grupo.
Fomentar a criatividade e a autonomia.
Promover a organização e a planificação.
Dinamizar a comunicação dos cursos.

Alunos das turmas 10.º CGE,
11.º CGE, 12.º CGE, 10.º AM1,
10.º AM2, 11.º AM1, 11.º AM2 e
12.º AM.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC

AM
CGE

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Projeto «A empresa», no âmbito do programa Junior
Achievement Portugal.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Organizar uma miniempresa através do desenvolvimento de
um plano de negócios.
Gestão e liquidação de uma miniempresa.

Alunos das turmas 12.º CGE,
11.º AM1 e 11.º AM2.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC

AM
CGE

Colégio de Gaia.

Junior Achievement
Portugal.

A definir

Demonstração de modalidades coletivas.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Conhecer diferentes técnicas e táticas utilizadas nas
modalidades.
Sensibilizar para a prática desportiva.
Proporcionar contacto com o desporto de competição.

Alunos do dos 2.º e 3.º ciclo do
ensino básico.
Alunos do ensino secundário.

Professora Tânia Sousa.

EF

—

Pavilhão A ou campo
exterior de jogos.

Futebol Clube do Porto ou
Centro de Desporto da
Universidade do Porto
(consoante a disponibilidade
das equipas).

A definir

Participação e organização de torneios de Andebol para
todos os escalões.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Promover e desenvolver o projeto definido para o grupo/
equipa.

Alunas inscritas no Desporto
Escolar da modalidade de
Andebol – CLDE Porto.

30 alunos.
4 professores.

Professora Helena Soares.

EF

—

A designar pelos
clubes organizadores.

A definir

Visita de estudo ao Centro de Formação Desportiva de
Golfe, Paredes.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Contactar e experienciar a modalidade do golfe.

Alunos da turma 11.º AGD.

28 alunos.
8 professores.

Professor Nuno Valente.
Professor Pedro Marques.
Professores estagiários.

EF

AGD

Campo de golfe de
Paredes.

A definir.

Visita à Faculdade de Desporto da Universidade do
Porto (FADEUP).

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Proporcionar o conhecimento aos alunos de uma instituição
de referência para o seu prosseguimento de estudos.

Alunos da turma 10.º AGD.

30 alunos.
4 professores.

Professor Nuno Sá.
Professores estagiários.

EF

AGD

Faculdade de Desporto
da Universidade do
Porto.

Autocarro.

Ao longo
do mês

«A minha profissão é…».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Conhecer diferentes profissões.
Identificar diferentes instrumentos e ferramentas de trabalho
de cada profissão.
Reconhecer a utilidade das profissões na sociedade.

Alunos dos 2.º e 3.º anos.

Professoras dos 2.º e 3.º anos.
Familiares dos alunos.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Recursos multimédia.

Ao longo
do mês

A nossa horta.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Criar uma horta desenvolvida de acordo com os princípios da
agricultura biológica.

Alunos da educação pré-escolar.

Educadoras.

EI

—

Espaço exterior da
educação pré-escolar.

Ao longo
do mês

Contos em Família.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Despertar o gosto e o prazer da leitura a partir da magia dos
contos.
Envolver os familiares na vida escolar.

Alunos do 4.º ano.

Professora do 4.º ano.
Familiares dos alunos.

EI

—

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Estendal da Leitura.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Promover o hábito e o gosto pela leitura.
Partilhar momentos de leitura em família.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Ao longo
do mês

Exposição «Pensar e agir com o coração».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Estimular o pensamento crítico.
Promover a educação em valores.

Comunidade escolar.

Alunos da educação inicial.
Educadoras e professoras da educação
inicial.

EI

—

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Workshop de Língua Gestual Portuguesa.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Promover a aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa.
Reconhecer diferentes formas de comunicar.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.

Observações

Autocarro.

Faculdade de Economia da
Universidade do Porto.

Autocarro.

A definir.
Gabinete do Parlamento
Europeu em Portugal.

Fotocópias.
Material de papelaria.

A aguardar orientações
sobre o desenvolvimento do
programa para o presente
ano escolar.

Fotocópias.
Material de papelaria.

Fotocópias.
Material de papelaria.

Material desportivo
específico.
CLDE e Centro de
Formação Desportiva de
Paredes.

Autocarro.

Recursos multimédia.
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março de 2021
Data

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

Observações

Consciencializar os alunos para a importância da
aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa, enquanto
cidadãos de uma comunidade.
Fomentar o respeito dos direitos das pessoas surdas.

1

A definir

Desporto Escolar (fase local) – 3.ª sessão.

O1.2; O1.3; O1.5;
O2.2; O2.3; O3.3;
O3.5.

Progressão das suas capacidades.
Fomentar o espírito de partilha, convívio e amizade entre os
participantes.

Alunos do clube de Xadrez do
Colégio de Gaia.

6 a 14 alunos.

Professor(es) de Xadrez.

FQ

—

A definir.

A definir

Participação/Visita ao Fantasporto 2021.

O1.3; O2.3; O2.6;
O3.3; O3.5.

Promover o contacto direto com o meio artístico do vídeo.
Motivar os alunos a refletir de forma critica sobre a realização
de obras audiovisuais.

Alunos da turma 11.º CM.

28 alunos.
2 professores.

Professores do grupo disciplinar de INF.
Professores da turma.

INF

CM

Porto.

A definir

Semana aberta – Escola de Economia e Gestão da
Universidade do Minho (EEG).

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Este dia aberto tem como objetivo principal informar os alunos
do 12.º ano sobre a oferta formativa da EEG e as suas saídas
profissionais, colocando-os em contacto direto com o espaço
universitário do Campus de Gualtar, em Braga, ajudando-os
assim a decidir o seu futuro.
Os alunos poderão conhecer mais de perto as diferentes
áreas, Administração Pública, Ciência Política, Contabilidade,
Economia, Gestão, Marketing, Negócios Internacionais,
Relações Internacionais e interagirem com os atuais alunos e
professores da EEG, numa visita acompanhada por atuais
alunos da instituição.

Alunos do 12.º ano do curso de
TSI.

28 alunos.
2 professores.

Professora Joana Moura.
Professor Jorge Vieira.

INF

TSI

Escola de Economia e
Gestão da
Universidade do
Minho, Braga.

Escola de Economia e
Gestão da Universidade do
Minho.

Autocarro.

A definir

Visita de estudo ao Museu da Imprensa – Opção 3.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Mostrar aos alunos as potencialidades de um Museu-Vivo,
inspirar a curiosidade, desenvolver o pensamento criativo e
oferecer experiências inovadoras e peculiares.
Conhecer a história da Imprensa, revelando a evolução do
processo tipográfico e tecnológico.

Alunos do 11.º ano do curso de
TSI.

Dra. Olga Moreira.

INF

TSI

Museu da Imprensa,
Porto.

Museu da Imprensa.

Autocarro.

A definir

Canguru Matemático.

O1.3; O1.5; O2.2;
O2.3; O2.4; O3.5.

Estimular o gosto pela Matemática.
Atrair os alunos para a disciplina de Matemática.
Descobrir o lado lúdico da disciplina.
Incentivar os alunos a resolver questões matemáticas,
conduzindo-os à interiorização de que conseguir resolver os
problemas propostos é uma conquista pessoal muito
compensadora.

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos do
ensino básico.

Professores do grupo disciplinar de
MCN.

MCN

—

A definir

Ida ao teatro para visionamento da peça «Aquilo que os
olhos veem ou o Adamastor», de Manuel António Pina.

O1.1; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5;
O4.1.

Fomentar o gosto pelo teatro.
Melhorar a compreensão do texto dramático.
Auxiliar a compreensão da obra de Manuel António Pina.

Alunos do 8.º ano.

PF

—

50 alunos.

Professores de Português do 8.º ano.

Salas para realização das
provas.
Fotocópias.

Objetivos estratégicos de acordo com o projeto educativo do Colégio de Gaia – Escola Católica (vide pp. 31-32).

abril de 2021
Data

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

15-abr

Semana Profissão: Engenheiro 2021, promovida pela
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
(FEUP).

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Informar os alunos sobre as opções existentes para
prosseguirem os seus estudos no ensino superior.
Aproximá-los das instituições de ensino superior pertencentes
à Universidade do Porto.
Dar a conhecer aos alunos as saídas profissionais de cada
curso.
Oportunidade de participar nas sessões de esclarecimento
sobre a entrada no ensino superior.

Alunos do 12.º ano do curso de
TSI.

24 alunos.

Professora Joana Moura.
Professor Jorge Vieira.

INF

TSI

Faculdade de
Engenharia da
Universidade do Porto,
Porto.

Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto.

Autocarro.

16-abr

«A minha voz».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Analisar e reconhecer a fisiologia do aparelho vocal,
relacionando-a com o uso da voz na sua atividade diária.
Identificar caraterísticas da voz de modo a controlar o uso
abusivo/mau uso vocal.
Reconhecer a voz como uma ferramenta estratégica de
comunicação.
Aprender a melhorar a voz e a comunicação.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo.

EI

—

Sala de aula.

Projeto «Liga-te».

O1.3; O1.5; O2.2;
O2.3; O2.5.

Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar para a escolha
de estilos de vida saudáveis, visando assim a prevenção de
cancro e a promoção de saúde.
Informar a população quanto aos riscos inerentes ao consumo
tabágico.
Fomentar hábitos alimentares mais saudáveis nas crianças.
Incentivar e capacitar pais e encarregados de educação para
escolhas alimentares mais adequadas do ponto de vista
nutricional.

Comunidade escolar.

Professores do projeto «Liga-te».

—

—

Colégio de Gaia.

Departamento de Educação
para a Saúde do Núcleo
Regional do Norte da Liga
Portuguesa Contra o
Cancro- NRN.

Impressões.
Material de papelaria.

Ao longo
do mês

Atividade

Objetivos PE1

Observações

A aguardar as atividades
propostas pela Liga
Portuguesa Contra o Cancro
– NRN.
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Data

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

Escolas/agrupamentos de
escolas.

Computador.
Materiais de divulgação.

Observações

Promover estilos de vida saudáveis, nomeadamente os
preconizados no Código Europeu Contra o Cancro.
Aumentar a literacia em saúde, especificamente no que diz
respeito à prevenção de cancro.
Estabelecer parcerias com vista à investigação e inovação em
promoção e educação para a saúde em contexto escolar.
Educar e consciencializar sobre os riscos da exposição solar,
promovendo comportamentos responsáveis e preventivos.
Ensinar a população nova a distinguir entre exposição solar
benéfica e exposição solar excessiva e perigosa.
Transmitir mensagens de saúde aos adultos através dos mais
novos.
Sujeito a
confirmação

Divulgação dos cursos com planos próprios.

O1.1; O2.4.

Divulgar os cursos do Colégio de Gaia.
Promover a interação com os serviços de psicologia das
escolas de origem dos candidatos ao ensino secundário

Alunos das escolas básicas 2/3 do
concelho de Vila Nova de Gaia.

—

Serviço de Psicologia e Orientação.

—

—

Feiras de formação.

A definir

Participação na ExpoColgaia.

O1.1; O1.2; O1.3;
O2.2; O2.3; O2.4;
O2.6; O3.3; O3.5.

Motivar para novas formas de aprendizagem.
Demonstrar as aprendizagens realizadas.
Promover o convívio entre os discentes e a comunidade
envolvente.

Comunidade escolar.

 1000 alunos.

Professores do grupo disciplinar de
ACC.

ACC

—

Colégio de Gaia.

A definir.

A definir

Teatro alusivo ao 25 de abril.

O1.1; O1.3; O1.4;
O2.1; O2.3.

Adquirir e consolidar conhecimentos no âmbito da disciplina
de História e Geografia de Portugal e História.
Desenvolver as capacidades de observação e espírito crítico.
Desenvolver o gosto pela investigação e estudo do passado.
Promover o convívio entre diferentes elementos da
comunidade escolar.
Educar para a cidadania e defesa do património cultural.

Alunos dos 7.º e 9.º anos.
Alunos da disciplina de História A,
dos cursos de AM e de CM.

Professores de História dos ensinos
básico e secundário,
Professores do grupo disciplinar de PF.
Professores do grupo disciplinar de
ACC.

ACC
HG

AM
CM

Colégio de Gaia.

Sala multiusos/auditório.
Material a definir.

A definir

Participação na ExpoColgaia.

O1.1; O1.2; O1.3;
O2.2; O2.3; O2.4;
O2.6; O3.3; O3.5.

Relacionar a Física, a Química e a Biologia com aspetos do
quotidiano.
Sensibilizar a comunidade escolar para a Física e a Química.
Sensibilizar a comunidade escolar para a Biologia e a
Geologia e para o Ensino Experimental.
Promover a ligação da escola ao meio envolvente.
Estimular o desenvolvimento harmonioso da personalidade,
contribuindo para a formação pessoal e social do aluno.

Comunidade escolar.

Grupo de Física e Química.
Grupo de Biologia e Geologia
Alunos do ensino secundário.

BG
FQ

—

Colégio de Gaia.

Material de laboratório.
Reagentes.

A definir

Participação na ExpoColgaia.

O1.1; O1.2; O1.3;
O2.2; O2.3; O2.4;
O2.6; O3.3; O3.5.

Relacionar a Física, a Química e a Biologia com aspetos do
quotidiano.
Sensibilizar a comunidade escolar para a Física e a Química.
Sensibilizar a comunidade escolar para a Biologia e a
Geologia e para o Ensino Experimental.
Promover a ligação da escola ao meio envolvente.
Estimular o desenvolvimento harmonioso da personalidade,
contribuindo para a formação pessoal e social do aluno.

Alunos do ensino básico.

Professores de Físico-Química.
Professores de Ciências Naturais.
Alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico.

BG
FQ

—

Colégio de Gaia.

Material de laboratório.
Reagentes.

Visita de estudo à Qualifica 2021.

O1.3; O2.3; O2.4,
O2.6; O3.3; O3.5.

Promover a ligação dos alunos com o meio externo ao
Colégio.
Proporcionar a aquisição de competências ao nível da recolha
e aquisição de informação com articulação aos conteúdos
curriculares.
Promover a integração de saberes através de exemplos da
sua aplicação contextualizada.
Desenvolver a curiosidade do aluno.
Participar nas atividades dinamizadas durante a Qualifica
2021.

Alunos do 12.º ano do curso de
TSA.

27 alunos.
2 professores.

Professor de Segurança e Qualidade
Alimentar e de Biotecnologias

BG

TSA

Exponor, Matosinhos.

Autocarro.

A definir

Visita de estudo à empresa Dreambooks.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Identificar as diferentes linhas de produção e níveis de
produto.
Contribuir para a formação dos alunos, educando para a
cidadania e para o desenvolvimento.
Constatar a aplicação dos conceitos teóricos lecionados nas
disciplinas dos cursos.
Diversificar o processo ensino-aprendizagem.

Alunos das turmas 11.º AM1 e
11.º AM2/DP-AE.

A definir.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC

AM
DP-AE

Marco de Canavezes.

Ao longo
do mês

Desenvolvimento de atividades no âmbito da
ExpoColgaia.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Desenvolver o espírito de trabalho em grupo.
Fomentar a criatividade e a autonomia.
Promover a organização e a planificação.
Dinamizar a comunicação dos cursos.

Alunos das turmas 10.º CGE,
11.º CGE, 12.º CGE, 10.º AM1,
10.º AM2, 11.º AM1, 11.º AM2 e
12.º AM.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC

AM
CGE

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Promover a consciencialização para a Europa/União Europeia
e para a democracia parlamentar entre os jovens.
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União Europeia
em geral e o Parlamento Europeu em particular.

Comunidade escolar.

Alunos dos cursos de AM, CGE, CM
e TSI.
Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC
INF

—

Colégio de Gaia.

Sujeito a
confirmação

Empresa Dreambooks.

Autocarro.

Fotocópias.
Material de papelaria.

Gabinete do Parlamento
Europeu em Portugal.

Fotocópias.
Material de papelaria.

A aguardar orientações
sobre o desenvolvimento do
programa para o presente
ano escolar.
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Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

Junior Achievement
Portugal.

Fotocópias.
Material de papelaria.

Ao longo
do mês

Projeto «A empresa», no âmbito do programa Junior
Achievement Portugal.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Organizar uma miniempresa através do desenvolvimento de
um plano de negócios.
Gestão e liquidação de uma miniempresa.

Alunos das turmas 12.º CGE,
11.º AM1 e 11.º AM2.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC

AM
CGE

Colégio de Gaia.

A definir

Participação na ExpoColgaia.

O1.1; O1.2; O1.3;
O2.2; O2.3; O2.4;
O2.6; O3.3; O3.5.

Expor conhecimentos adquiridos.
Partilha de conhecimentos.
Conhecer o trabalho realizado por colegas.
Promover as relações sociais entre os diversos elementos da
comunidade educativa do Colégio de Gaia e envolvente.

Professores do grupo disciplinar
de EE.
Alunos dos cursos de ETC, EIA,
TDS e MDI.

Professores do grupo disciplinar de EE.

EE

EIA

Colégio de Gaia.

A definir

Participação na ExpoColgaia.

O1.1; O1.2; O1.3;
O2.2; O2.3; O2.4;
O2.6; O3.3; O3.5.

Expor conhecimentos adquiridos.
Partilha de conhecimentos.
Conhecer o trabalho realizado por colegas.
Promover as relações sociais entre os diversos elementos da
comunidade educativa do Colégio de Gaia e envolvente.

Comunidade escolar.

Professores do curso de ETC.

EE

ETC

Sala D.1.8, Colégio de
Gaia.

A definir.

Visita de estudo à Qualifica 2021.

O1.2; O1.3; O2.3;
O2.4, O2.6; O3.3;
O3.5.

Recolha de informação sobre as diferentes áreas/cursos para
prosseguimento de estudos, de modo a contribuir para uma
escolha académica mais segura.

Alunos do 12.º ano dos cursos de
EIA e ETC.

Professor Rogério Ribeiro Couto.
Professor Paulo Alves Ferreira.
Professores do curso de EIA.

EE

EIA
ETC

Exponor, Matosinhos.

Autocarro.

A definir

Dinamização de várias atividades lúdico-desportivas.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Dar a conhecer as várias atividades desenvolvidas pelos
alunos do curso de AGD.
Proporcionar momentos de enriquecimento cultural e
desportivo.
Incutir o prazer pela prática desportiva.

Alunos do Colégio de Gaia.

Professores de Educação Física.
Professores estagiários.

EF

AGD

Pavilhão B.
Campo exterior.

Material desportivo
específico.

A definir

Formação de juízes – Nacional.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Transmitir o regulamento da modalidade de Andebol no
âmbito do Desporto Escolar.

Alunas selecionadas para
assumirem o papel de juízes.

Professor Nuno Valente.
Professor Pedro Marques.
Professores estagiários.

EF

—

A designar pelo
Desporto Escolar.

A definir

Participação nas competições – nível da CRN e CNDE
da modalidade de Andebol (Juvenis).

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Ocupar salutarmente os tempos livres.
Incutir o gosto pela modalidade.
Promover a prática desportiva.
Promover o aperfeiçoamento técnico e tático da modalidade.

Alunas dos 10.º e 11.º anos,
inscritas no Desporto Escolar da
modalidade de Andebol – CLDE
Porto (se forem apuradas).

Professora Helena Soares.

EF

—

A designar pelo CNR e
CNDE.

Equipamentos.
Material desportivo
especifico.

A definir

Participação nas competições ao nível da CLDE Porto –
modalidade de Andebol Feminino (Juvenis).

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Ocupar salutarmente os tempos livres.
Incutir o gosto pela modalidade.
Promover a prática desportiva.
Promover o aperfeiçoamento técnico e tático da modalidade.

Alunas dos 10.º e 11.º anos,
inscritas no Desporto Escolar da
modalidade de Andebol – CLDE
Porto.

Professor nomeado pela DREN.

EF

—

A designar pelo CLDE
Porto.

Equipamentos.
Material desportivo
especifico.

A definir

Torneio de Andebol.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Ocupar salutarmente os tempos livres.
Incutir o gosto pela modalidade.
Promover a prática desportiva.
Promover o aperfeiçoamento técnico e tático da modalidade.

Alunos do ensino secundário.

Professora Helena Soares.

EF

—

Pavilhão A, Colégio de
Gaia.

Material desportivo
específico.

A definir

Torneio de Futebol.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Ocupar salutarmente os tempos livres.
Incutir o gosto pela modalidade.
Promover a prática desportiva.
Promover o aperfeiçoamento técnico e tático da modalidade.

Alunos do 2.º e 3.º ciclos do
ensino básico.

Professor Pedro Carneiro.
Professores estagiários.

EF

—

Campo exterior,
Colégio de Gaia.

Material desportivo
específico.

Ao longo
do mês

«A minha profissão é…».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Conhecer diferentes profissões.
Identificar diferentes instrumentos e ferramentas de trabalho
de cada profissão.
Reconhecer a utilidade das profissões na sociedade.

Alunos dos 2.º e 3.º anos.

Professoras dos 2.º e 3.º anos.
Familiares dos alunos.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Recursos multimédia.

Ao longo
do mês

A nossa horta.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Criar uma horta desenvolvida de acordo com os princípios da
agricultura biológica.

Alunos da educação pré-escolar.

Educadoras.

EI

—

Espaço exterior da
educação pré-escolar.

Ao longo
do mês

Contos em Família.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Despertar o gosto e o prazer da leitura a partir da magia dos
contos.
Envolver os familiares na vida escolar.

Alunos do 4.º ano.

Professora do 4.º ano.
Familiares dos alunos.

EI

—

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Estendal da Leitura.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Promover o hábito e o gosto pela leitura.
Partilhar momentos de leitura em família.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Ao longo
do mês

Workshop de Língua Gestual Portuguesa.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Promover a aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa.
Reconhecer diferentes formas de comunicar.
Consciencializar os alunos para a importância da
aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa, enquanto
cidadãos de uma comunidade.
Fomentar o respeito dos direitos das pessoas surdas.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.

Sujeito a
confirmação

26 alunos de EIA.
2 professores de
EIA.
28 alunos de
ETC.
2 professores de
ETC.

28 alunos.
8 professores.

Observações

Recursos multimédia.
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Ano escolar 2020/2021

abril de 2021
Data

1

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

6 a 14 alunos.

Local

Professor(es) de Xadrez.

FQ

—

A definir.

Parceria(s)

Recursos materiais

A definir

Desporto Escolar (fase local) – Fase de encerramento.

O1.2; O1.3; O1.5;
O2.2; O2.3; O3.3;
O3.5.

Progressão das suas capacidades.
Fomentar o espírito de partilha, convívio e amizade entre os
participantes.

Alunos do clube de Xadrez do
Colégio de Gaia.

A definir

Participação na ExpoColgaia.

O1.1; O1.2; O1.3;
O2.2; O2.3; O2.4;
O2.6; O3.3; O3.5.

Expor conhecimentos adquiridos.
Partilha de conhecimentos.
Conhecer o trabalho realizado por colegas.
Promover as relações sociais entre os diversos elementos da
comunidade educativa do Colégio de Gaia e envolvente.

Comunidade escolar.

Professores do curso de CM.

INF

CM

Colégio de Gaia.

Material de papelaria.

A definir

Seminário sobre Percurso Profissional.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Promover a integração de saberes através de exemplos da
sua aplicação contextualizada. Promover a ligação da escola
ao meio envolvente.

Alunos do 12.º ano do curso de
ITM.

Maria José Costa e restantes
professores da técnica.

INF

ITM

Salão Multiusos.

Projetor.
Computador.
Colunas de som.

Ao longo
do mês

Mostra de trabalhos.

O1.1; O1.2; O1.3;
O2.2; O2.3; O2.4;
O2.6; O3.3; O3.5.

Apresentar trabalhos desenvolvidos pelos alunos das várias
disciplinas do curso.
Promover a ligação da escola ao meio envolvente.
Estimular o desenvolvimento harmonioso da personalidade,
contribuindo para a formação pessoal e social do aluno.
Motivar os alunos para o ensino experimental.

Comunidade escolar.

Professores dos cursos envolvidos.

INF

—

Colégio de Gaia.

Computadores.
Projetor.
Colunas de som.

A definir

Participação na ExpoColgaia.

O1.1; O1.2; O1.3;
O2.2; O2.3; O3.3;
O3.5.

Dar a conhecer o trabalho realizado.
Fomentar o convívio entre docentes e discentes.

Comunidade escolar.

Professores de Inglês.

ING

—

Sala multiusos.
Laboratórios.
Salas de aula.

Projetor.
Computador.
Materiais/trabalhos a
elaborar pelos alunos e
professores.
Fotocópias.
Material de papelaria.

A definir

Participação na ExpoColgaia.

O1.1; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5;
O4.1.

Demonstrar as aprendizagens realizadas.
Promover o convívio entre discentes, docentes e a
comunidade escolar.

Alunos dos 8.º e 9.º anos
(disciplina de Francês).

Professora de Francês do 3.º ciclo do
ensino básico.

PF

—

Colégio de Gaia.

Computador.
Projetor.
Material de papelaria.

Objetivos específicos

Destinatários

Grupo

Curso

 1000 alunos.

Observações

Objetivos estratégicos de acordo com o projeto educativo do Colégio de Gaia – Escola Católica (vide pp. 31-32).

maio de 2021
Data

Atividade

Objetivos PE1

N.º participantes

Dinamizador(es)

Local

15-mai

Dia Internacional da família.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Promover o convívio entre a família e a escola.

Alunos da educação inicial.
Familiares.

Educadoras e professoras da educação
inicial.

EI

—

A definir.

21-mai

Dia de aulas ao ar livre.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Celebrar a aprendizagem e as brincadeiras ao ar livre.
Fomentar uma maior ligação com a Natureza.

Alunos da educação inicial.

Educadoras e professoras da educação
inicial.

EI

—

Espaços do Colégio ao
ar livre.

28-mai

Ser criança.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Comemorar o Dia Mundial da Criança.
Comemorar o Dia Mundial do Brincar.

Alunos da educação inicial.

Educadoras e professoras da educação
inicial.

EI

—

A definir.

A definir

Avaliação do desempenho dos docentes pelos alunos.

O2.7.

Avaliar os pontos forte e áreas de melhoria no desempenho
dos docentes.
Avaliar quais as necessidades de formação contínua.

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos do
ensino básico.
Alunos do ensino secundário.

Serviço de Psicologia e Orientação.

—

—

Sala de aula.

Ao longo
do mês

Projeto «Liga-te».

O1.3; O1.5; O2.2;
O2.3; O2.5.

Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar para a escolha
de estilos de vida saudáveis, visando assim a prevenção de
cancro e a promoção de saúde.
Informar a população quanto aos riscos inerentes ao consumo
tabágico.
Fomentar hábitos alimentares mais saudáveis nas crianças.
Incentivar e capacitar pais e encarregados de educação para
escolhas alimentares mais adequadas do ponto de vista
nutricional.
Promover estilos de vida saudáveis, nomeadamente os
preconizados no Código Europeu Contra o Cancro.
Aumentar a literacia em saúde, especificamente no que diz
respeito à prevenção de cancro.
Estabelecer parcerias com vista à investigação e inovação em
promoção e educação para a saúde em contexto escolar.
Educar e consciencializar sobre os riscos da exposição solar,
promovendo comportamentos responsáveis e preventivos.
Ensinar a população nova a distinguir entre exposição solar
benéfica e exposição solar excessiva e perigosa.

Comunidade escolar.

Professores do projeto «Liga-te».

—

—

Colégio de Gaia.

1355 alunos.

Parceria(s)

Departamento de Educação
para a Saúde do Núcleo
Regional do Norte da Liga
Portuguesa Contra o
Cancro- NRN.

Recursos materiais

Observações

Computador com acesso à
Internet.

Questionário realizado em
ambiente informático.

Impressões.
Material de papelaria.

A aguardar as atividades
propostas pela Liga
Portuguesa Contra o Cancro
– NRN.
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Ano escolar 2020/2021

maio de 2021
Data

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

—

—

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

Feiras de formação.

Escolas/agrupamentos de
escolas.

Computador.
Materiais de divulgação.

Observações

Transmitir mensagens de saúde aos adultos através dos mais
novos.
Sujeito a
confirmação

Divulgação dos cursos com planos próprios.

O1.1; O2.4.

Divulgar os cursos do Colégio de Gaia.
Promover a interação com os serviços de psicologia das
escolas de origem dos candidatos ao ensino secundário

Alunos das escolas básicas 2/3 do
concelho de Vila Nova de Gaia.

—

Serviço de Psicologia e Orientação.

A definir

Visita orientada Casa da Música.

O2.2; O2.3; O3.5.

Motivar para novas formas de aprendizagem, através da
observação de uma parte do nosso património edificado,
conforme projetos de qualidade reconhecida
internacionalmente.
Contactar com atuais conceitos de utilização de espaços
arquitetónicos, das estruturas que os informam e dos
acabamentos aplicados.
Relacionar o observado com os conhecimentos adquiridos em
sala de aula.

Alunos do 10.º ano do curso de
DP-AE.

14 alunos.
1 professor.

Professora Sara Sá.

ACC

DP-AE

A definir

Olimpíadas da Biotecnologia – Fase nacional.

O1.3; O2.3; O2.4;
O2.6; O3.3; O3.5.

Participar na Final das Olimpíadas da Biotecnologia.
Permitir a integração de saberes através da sua aplicação
contextualizada.
Desenvolver a curiosidade dos alunos.

Alunos do 12.º ano do curso de
TSA.

Professor de Biotecnologias.

BG

TSA

Ao longo
do mês

Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Promover a consciencialização para a Europa/União Europeia
e para a democracia parlamentar entre os jovens.
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União Europeia
em geral e o Parlamento Europeu em particular.

Comunidade escolar.

Alunos dos cursos de AM, CGE, CM
e TSI.
Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC
INF

—

Colégio de Gaia.

Gabinete do Parlamento
Europeu em Portugal.

Fotocópias.
Material de papelaria.

Ao longo
do mês

Projeto «A empresa», no âmbito do programa Junior
Achievement Portugal.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Organizar uma miniempresa através do desenvolvimento de
um plano de negócios.
Gestão e liquidação de uma miniempresa.

Alunos das turmas 12.º CGE,
11.º AM1 e 11.º AM2.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC

AM
CGE

Colégio de Gaia.

Junior Achievement
Portugal.

Fotocópias.
Material de papelaria.

A definir

XVIII Encontro de alunos de EMRC.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O2.5; O3.5.

Participar ativamente num evento de grandes dimensões,
onde poderão operacionalizar os conhecimentos obtidos.

Alunos dos 11.º e 12.º anos do
curso de AGD.

Diocese do Porto.

EF

AGD

A designar.

Ao longo
do mês

Museu da biodiversidade.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Alertar para a necessidade e importância da conservação da
diversidade biológica.

Comunidade escolar.

Alunos da educação inicial.
Educadoras e professoras da educação
inicial.

EI

—

A definir.

Ao longo
do mês

A nossa horta.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3.

Criar uma horta desenvolvida de acordo com os princípios da
agricultura biológica.

Alunos da educação pré-escolar.

Educadoras.

EI

—

Espaço exterior da
educação pré-escolar.

Ao longo
do mês

Workshop de Língua Gestual Portuguesa.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Promover a aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa.
Reconhecer diferentes formas de comunicar.
Consciencializar os alunos para a importância da
aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa, enquanto
cidadãos de uma comunidade.
Fomentar o respeito dos direitos das pessoas surdas.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Estendal da Leitura.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Promover o hábito e o gosto pela leitura.
Partilhar momentos de leitura em família.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Ao longo
do mês

«A minha profissão é…».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Conhecer diferentes profissões.
Identificar diferentes instrumentos e ferramentas de trabalho
de cada profissão.
Reconhecer a utilidade das profissões na sociedade.

Alunos dos 2.º e 3.º anos.

Professoras dos 2.º e 3.º anos.
Familiares dos alunos.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Recursos multimédia.

Ao longo
do mês

Contos em Família.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Despertar o gosto e o prazer da leitura a partir da magia dos
contos.
Envolver os familiares na vida escolar.

Alunos do 4.º ano.

Professora do 4.º ano.
Familiares dos alunos.

EI

—

Colégio de Gaia.

Recursos multimédia.

A definir

XVIII Encontro de alunos de EMRC.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.2;
O2.3; O2.4; O2.5;
O3.3; O3.5.

Reconhecer o contributo da disciplina de EMRC para a
formação integral do Aluno.

Alunos do 7.º ano.

Professores do grupo disciplinar de
EMR.

EMR

—

A definir.

SDEIE-Porto.

Autocarro.

A definir

XIX Encontro Nacional de Alunos de EMRC do 1.º Ciclo.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.2;
O2.3; O2.4; O2.5;
O3.3; O3.5.

Reconhecer o contributo da disciplina de EMRC para a
formação integral do Aluno.

Alunos do 3.º ano.

Professores do grupo disciplinar de
EMR.

EMR

—

Fátima.

Secretariado Nacional da
Educação Cristã.

Autocarro.

A definir

Olimpíadas da Física.

O1.3; O2.3; O2.4;
O2.6; O3.3; O3.5.

Incentivar e desenvolver o gosto pela Física nos alunos,
considerando a sua importância na educação básica dos
jovens e o seu crescente impacto em todos os ramos da
Ciência e Tecnologia.

Alunos do 9.º ano.

3 alunos.

Professores de Físico-Química do 9.º
ano.

FQ

—

Fase Regional: FCUP.
Fase Nacional: a
definir.

Metro e/ou autocarro.

A definir

Olimpíadas da Química Júnior.

O1.3; O2.3; O2.4;
O2.6; O3.3; O3.5.

Dinamizar o estudo e ensino da Química nas Escolas Básicas
e Secundárias.
Proporcionar a aproximação entre as Escolas Básicas e
Secundárias e as Universidades e Institutos Superiores.
Despertar o interesse pela Química, divulgar a Química como
ciência e cativar vocações para carreiras científicotecnológicas entre os estudantes.

Alunos do 9.º ano e/ou do 8.º ano.

3 alunos.

Professores de Físico-Química do 9.º
ano.

FQ

—

Fase Regional: FEUP.
Fase Nacional: a
definir.

Metro e/ou autocarro.

Casa da Música.

Escola Superior de
Biotecnologia.

A aguardar orientações
sobre o desenvolvimento do
programa para o presente
ano escolar.

Autocarro.
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maio de 2021
Data

1

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

A definir

Visita à Fábrica Ciência Viva de Aveiro.

O1.3; O2.3; O2.6;
O3.3; O3.5.

Sensibilizar os alunos para certas temáticas lecionadas, no
âmbito das disciplinas de Físico-Química.
Relacionar o conhecimento científico com o quotidiano.
Estimular nos alunos o gosto pela Ciência.
Desenvolver o espírito de observação e o espírito crítico.
Fomentar o convívio entre docentes e discentes.

Alunos do 8.º ano.

60 alunos.

Professores de Físico-Química do 8.º
ano.

FQ

—

Aveiro.

Autocarro.

A definir

Visita à Fábrica Ciência Viva de Aveiro.

O1.3; O2.3; O2.6;
O3.3; O3.5.

Sensibilizar os alunos para certas temáticas lecionadas, no
âmbito das disciplinas de Físico-Química.
Relacionar o conhecimento científico com o quotidiano.
Estimular nos alunos o gosto pela Ciência.
Desenvolver o espírito de observação e o espírito crítico.
Fomentar o convívio entre docentes e discentes.

Alunos do 9.º ano.

60 alunos.

Professores de Físico-Química do 9.º
ano.

FQ

—

Aveiro.

Autocarro.

A definir

Participação nos Jogos Juvenis de Gaia.

O1.2; O1.3; O1.5;
O2.2; O2.3; O3.3;
O3.5.

Progressão das suas capacidades.
Fomentar o espírito de partilha, convívio e amizade entre os
participantes.

Alunos do Colégio de Gaia.

6 a 10 alunos.

Professor(es) de Xadrez.

FQ

—

Vila Nova de Gaia.

A definir

Desporto Escolar (fase regional).

O1.2; O1.3; O1.5;
O2.2; O2.3; O3.3;
O3.5.

Progressão das suas capacidades.
Fomentar o espírito de partilha, convívio e amizade entre os
participantes.

Alunos do clube de Xadrez do
Colégio de Gaia.

6 a 14 alunos.

Professor(es) de Xadrez.

FQ

—

A definir.

A definir

Desporto Escolar (fase nacional).

O1.2; O1.3; O1.5;
O2.2; O2.3; O3.3;
O3.5.

Progressão das suas capacidades.
Fomentar o espírito de partilha, convívio e amizade entre os
participantes.

Alunos do clube de Xadrez do
Colégio de Gaia.

6 a 14 alunos.

Professor(es) de Xadrez.

FQ

—

A definir.

A definir

Comemoração do Dia da Europa.

O1.1; O1.2; O1.3.

Adquirir e consolidar conhecimentos no âmbito das disciplinas
de História e Geografia de Portugal, História e História A.
Desenvolver as capacidades de observação e espírito crítico.
Desenvolver o gosto pela investigação e estudo do passado.
Promover o convívio entre diferentes elementos da
comunidade escolar.
Educar para a cidadania e defesa do património cultural.

Alunos dos 7.º e 9.º anos.
Alunos da disciplina de História A,
dos cursos de AM e de CM.

Professores de Geografia, História A e
História.

HG

AM
CM

Colégio de Gaia.

Biblioteca.
Salas de aula.
Sala multiusos.
Cantina.
Espaços exteriores.
Material de papelaria.

A definir

Percurso «Arquitetura do Ferro».

O1.3; O3.5.

Adquirir e consolidar conhecimentos no âmbito da disciplina
de História.
Desenvolver as capacidades de observação e espírito crítico.
Desenvolver o gosto pela investigação e estudo do passado.
Promover o convívio entre diferentes elementos da
comunidade escolar.
Educar para a cidadania e defesa do património cultural.

Alunos do 8.º ano.

Professores do 8.º ano de História.

HG

—

Porto.

Autocarro.
Barco.

A definir

Participação no Torneio de Programação «TOPAS
2020».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Aplicar os conhecimentos adquiridos na formação tecnológica
do curso.
Proporcionar a experiência de participação numa competição.

Alunos do 11.º ano do curso de
TSI.

Professor Jorge Vieira.

INF

TSI

Faculdade de Ciências
da Universidade do
Porto, Porto.

Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto.

Autocarro.

A definir

Visita à empresa Primavera BSS.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Promover o contacto dos alunos com o meio empresarial.
Conhecer os diferentes departamentos existentes na empresa
e as suas funções.
Identificar as diferentes linhas de produção e níveis de
produto.

Alunos do 12.º ano do curso de
TSI.

Professor Jorge Sá.
Professor Mário Lousã.

INF

TSI

Primavera BSS –
Braga.

Primavera BSS.

Autocarro.

A definir

Participação no Torneio de Programação «TOPAS
2020».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Aplicar os conhecimentos adquiridos na formação tecnológica
do curso.
Proporcionar a experiência de uma participação numa
competição.

Alunos dos 11.º e 12º anos do
curso de ITM.

Professor Carlos Neves.
Professor Jorge Vieira.

INF

ITM

Porto.

A definir

Ida ao teatro para visionamento da peça «Príncipe
Nabo», de Ilse Losa.

O1.1; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5;
O4.1.

Fomentar o gosto pelo teatro.
Motivar para o estudo da obra de Ilse Losa.

Alunos do 5.º ano.

Professores de Português do 5.º ano.

PF

—

A definir.

A definir

Ida ao teatro para visionamento da peça «Leandro, Rei
da Helíria», de Alice Vieira.

O1.1; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5;
O4.1.

Motivar para o estudo do texto dramático.
Auxiliar na compreensão da obra de Alice Vieira.

Alunos do 7.º ano.

Professores de Português do 7.º ano.

PF

—

A definir.

Objetivos específicos

Destinatários

Grupo

Curso

Promover o salutar gosto pela prática desportiva.
Ajudar na dinamização/animação do dia do Colégio.

Comunidade escolar.

EF

—

Observações

Junta de Freguesia de
Mafamude.

Autocarro.

Objetivos estratégicos de acordo com o projeto educativo do Colégio de Gaia – Escola Católica (vide pp. 31-32).

junho de 2021
Data

Atividade

04-jun

Mega aula de Dança/Zumba/Hip Hop.

Objetivos PE1
O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

N.º participantes

Dinamizador(es)
Professores do grupo disciplinar de EF.

Local
Campo exterior.

Parceria(s)

Recursos materiais

Observações

Aparelhagem sonora.
Palco.
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junho de 2021
Data

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

16-jun
a 19-jun

Visita de estudo à EMAF – Feira Internacional de
Máquinas, Equipamentos e Serviços para a Indústria.

O1.2; O1.3; O1.5;
O2.2; O2.3; O2.4;
O3.3; O3.5.

Recolha de informação sobre os desafios da Indústria 4.0.
Promover o networking e a partilha de ideias da Indústria 4.0.

Alunos do 12.º ano do curso de
EIA.

26 alunos.
2 professores.

Professores do curso de EIA.

EE

EIA

Exponor, Matosinhos.

Autocarro.

16-jun
a 19-jun

Visita de estudo à EMAF – Feira Internacional de
Máquinas, Equipamentos e Serviços para a Indústria.

O1.2; O1.3; O1.5;
O2.2; O2.3; O2.4;
O3.3; O3.5.

Evidenciar a importância da integração da gestão empresarial
na produção.
Conhecer o gabinete de projetos e de manutenção bem como
a zona de maquinaria de apoio à manutenção.
Observar o mundo da indústria e a importância que a
mecânica tem na indústria portuguesa.

Alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos,
do curso de MDI.

45 alunos.

Professores do curso de MDI.

EE

MDI

Exponor, Matosinhos.

Autocarro.

Espetáculo «A Grande Fábrica das Palavras… com
valor».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Proporcionar momentos de alegria e amor.
Comemorar o final do ano escolar.

Familiares.

Alunos da educação inicial.
Educadoras e professoras da educação
inicial.

EI

—

A definir.

Ao longo
do mês

Projeto «Liga-te».

O1.3; O1.5; O2.2;
O2.3; O2.5.

Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar para a escolha
de estilos de vida saudáveis, visando assim a prevenção de
cancro e a promoção de saúde.
Informar a população quanto aos riscos inerentes ao consumo
tabágico.
Fomentar hábitos alimentares mais saudáveis nas crianças.
Incentivar e capacitar pais e encarregados de educação para
escolhas alimentares mais adequadas do ponto de vista
nutricional.
Promover estilos de vida saudáveis, nomeadamente os
preconizados no Código Europeu Contra o Cancro.
Aumentar a literacia em saúde, especificamente no que diz
respeito à prevenção de cancro.
Estabelecer parcerias com vista à investigação e inovação em
promoção e educação para a saúde em contexto escolar.
Educar e consciencializar sobre os riscos da exposição solar,
promovendo comportamentos responsáveis e preventivos.
Ensinar a população nova a distinguir entre exposição solar
benéfica e exposição solar excessiva e perigosa.
Transmitir mensagens de saúde aos adultos através dos mais
novos.

Comunidade escolar.

Professores do projeto «Liga-te».

—

—

Colégio de Gaia.

A definir

Visita de estudo ao Funicular dos Guindais.

O2.2; O2.3; O3.5.

Motivar para novas formas de aprendizagem, através da
observação de uma parte do nosso património edificado,
conforme projetos de qualidade reconhecida
internacionalmente.
Contactar com atuais conceitos de utilização de espaços
arquitetónicos, das estruturas que os informam e dos
acabamentos aplicados.
Relacionar o observado com os conhecimentos adquiridos em
sala de aula.

Alunos do 10.º ano do curso de
DP-AE.

Professoras Sara Sá.
Professora Filipa Sousa.
Professora Sandra Almeida.

ACC

DP-AE

Ao longo
do mês

Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Promover a consciencialização para a Europa/União Europeia
e para a democracia parlamentar entre os jovens.
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União Europeia
em geral e o Parlamento Europeu em particular.

Comunidade escolar.

Alunos dos cursos de AM, CGE, CM
e TSI.
Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC
INF

—

Ao longo
do mês

Projeto «A empresa», no âmbito do programa Junior
Achievement Portugal.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.3; O3.5.

Organizar uma miniempresa através do desenvolvimento de
um plano de negócios.
Gestão e liquidação de uma miniempresa.

Alunos das turmas 12.º CGE,
11.º AM1 e 11.º AM2.

Professores do grupo disciplinar de EC.
Professores das turmas envolvidas.

EC

AM
CGE

A definir

Participação e organização de torneios de Andebol para
todos os escalões.

O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

Ocupar salutarmente os tempos livres.
Incutir o gosto pela modalidade.
Promover a prática desportiva.
Promover o aperfeiçoamento técnico e tático da modalidade.

Alunas inscritas no Desporto
Escolar da modalidade de
Andebol – CLDE Porto.

Professores responsáveis dos vários
escalões.

EF

—

A designar pelos
clubes organizadores.

Ao longo
do mês

Museu da biodiversidade.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Alertar para a necessidade e importância da conservação da
diversidade biológica.

Comunidade escolar.

Alunos da educação inicial.
Educadoras e professoras da educação
inicial.

EI

—

A definir.

Ao longo
do mês

A nossa horta.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Criar uma horta desenvolvida de acordo com os princípios da
agricultura biológica.

Alunos da educação pré-escolar.

Educadoras.

EI

—

Espaço exterior da
educação pré-escolar.

Ao longo
do mês

Workshop de Língua Gestual Portuguesa.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.3; O3.3;
O3.5.

Promover a aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa.
Reconhecer diferentes formas de comunicar.
Consciencializar os alunos para a importância da
aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa, enquanto
cidadãos de uma comunidade.
Fomentar o respeito dos direitos das pessoas surdas.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.

Ao longo
do mês

Estendal da Leitura.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Promover o hábito e o gosto pela leitura.
Partilhar momentos de leitura em família.

Alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Professoras do 1.º ciclo do ensino
básico.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

30-jun

14 alunos.
3 professores.

Observações

Departamento de Educação
para a Saúde do Núcleo
Regional do Norte da Liga
Portuguesa Contra o
Cancro- NRN.

Impressões.
Material de papelaria.

A aguardar as atividades
propostas pela Liga
Portuguesa Contra o Cancro
– NRN.

Colégio de Gaia.

Gabinete do Parlamento
Europeu em Portugal.

Fotocópias.
Material de papelaria.

A aguardar orientações
sobre o desenvolvimento do
programa para o presente
ano escolar.

Colégio de Gaia.

Junior Achievement
Portugal.

Fotocópias.
Material de papelaria.

Funicular dos
Guindais.

Material desportivo
especifico.
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junho de 2021
Data

1

Atividade

Objetivos PE1

Objetivos específicos

Destinatários

N.º participantes

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Local

Parceria(s)

Recursos materiais

Ao longo
do mês

«A minha profissão é…».

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Conhecer diferentes profissões.
Identificar diferentes instrumentos e ferramentas de trabalho
de cada profissão.
Reconhecer a utilidade das profissões na sociedade.

Alunos dos 2.º e 3.º anos.

Professoras dos 2.º e 3.º anos.
Familiares dos alunos.

EI

—

Colégio de Gaia.
Casa dos alunos.

Recursos multimédia.

Ao longo
do mês

Contos em Família.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.3;
O3.3; O3.5.

Despertar o gosto e o prazer da leitura a partir da magia dos
contos.
Envolver os familiares na vida escolar.

Alunos do 4.º ano.

Professora do 4.º ano.
Familiares dos alunos.

EI

—

Colégio de Gaia.

Recursos multimédia.

A definir

Parque Aventura.

O1.1; O1.2; O1.3;
O1.5; O2.1; O2.2;
O2.3; O2.4; O2.5;
O3.3; O3.5.

Promover o diálogo entre a cultura e a fé.
Valorizar a dimensão espiritual do desenvolvimento humano.

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos do
ensino básico.

Professores do grupo disciplinar de
EMR.

EMR

—

A definir.

Autocarro.

Objetivos específicos

Destinatários

Dinamizador(es)

Grupo

Curso

Ocupar salutarmente os tempos livres.
Incutir o gosto pela modalidade.
Promover a prática desportiva.
Promover o aperfeiçoamento técnico e tático da modalidade.

Alunas inscritas no Desporto
Escolar da modalidade de
Andebol – CLDE Porto.

EF

—

Observações

Objetivos estratégicos de acordo com o projeto educativo do Colégio de Gaia – Escola Católica (vide pp. 31-32).

julho de 2021
Data
A definir

1

Atividade
Participação e organização de torneios de Andebol para
todos os escalões.

Objetivos PE1
O1.2; O1.3; O2.2;
O2.3; O3.5.

N.º participantes

Professores responsáveis dos vários
escalões.

Local
A designar pelos
clubes organizadores.

Parceria(s)

Recursos materiais

Observações

Material desportivo
especifico.

Objetivos estratégicos de acordo com o projeto educativo do Colégio de Gaia – Escola Católica (vide pp. 31-32).
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Objetivos estratégicos do Colégio de Gaia – Escola Católica (cf. projeto educativo)
1. Perspetiva dos stakeholders
Maximizar o número
de alunos em todos
os ciclos de ensino

O1.1

O Colégio de Gaia assume que o aumento global do número de crianças na educação pré-escolar e de
alunos no ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) é um objetivo primordial para assegurar a estabilidade da
massa crítica do corpo docente e a viabilidade financeira destes níveis de ensino.
Relativamente ao ensino secundário, o Colégio de Gaia pretende manter a aposta nos cursos com
planos próprios, bem como o número global de turmas, continuando a apresentar ofertas formativas
únicas e inovadoras, que respondam a áreas emergentes e diagnosticadas como necessárias ao
desenvolvimento regional e nacional.
O primeiro ano de cada ciclo de ensino merecerá especial atenção na captação de alunos, bem como
a sua fidelização à instituição.

Aumentar a notoriedade
da marca Colégio

O1.2

O Colégio de Gaia pretende ser um referencial nacional dentro da área da educação.

Aumentar a satisfação
dos alunos

O1.3

O Colégio de Gaia pretende proporcionar aos alunos bem-estar escolar e social.

Aumentar a satisfação dos
colaboradores do Colégio

O1.4

O Colégio de Gaia pretende possuir um corpo de colaboradores com objetivos comuns, proativo,
motivado, colaborante, disponível, competente, produtivo, com forte sentimento de pertença à nossa
instituição.

Aumentar a satisfação
dos pais/encarregados de
educação com o Colégio

O1.5

O Colégio de Gaia pretende aumentar o grau de satisfação de pais/encarregados de educação,
promovendo e reforçando o seu envolvimento como parceiros em todo processo educativo,
comprometidos com o nosso projeto educativo.
Assim, temos como objetivo estabelecer uma aliança educativa que envolva pais/encarregados de
educação, alunos e docentes, no sentido de alcançarmos o sucesso educativo.

2. Perspetiva dos processos internos
Promover o envolvimento dos
pais/encarregados de educação

O2.1

Conscientes de que as famílias podem intervir na dinâmica vivenciada no Colégio e contribuir para o
sucesso escolar, pretende-se promover uma cultura de proximidade com pais/encarregados de
educação. Assim, será necessário fomentar estratégias de participação e cooperação, de modo a
podermos encará-los como agentes ativos no percurso de formação dos alunos.

Promover a ligação com
a comunidade envolvente

O2.2

Desenvolver e acolher, com regularidade, atividades de âmbito cultural, artístico e científico e
desenvolver parcerias com entidades externas.
Aprofundar as relações externas com entidades político-administrativas, autárquicas, escolares,
empresariais e a sociedade, em geral, no sentido de reforçar a capacidade de intervenção do Colégio
de Gaia.

Diversificar e dinamizar
as atividades complementares
do currículo dos alunos

O2.3

O Colégio de Gaia está consciente que as atividades complementares do currículo, a par das matérias
curriculares estruturantes, são fundamentais para alcançar uma formação integral de qualidade. Assim,
o Colégio procurará, no próximo triénio, diversificar e dinamizar um conjunto de atividades, em diferentes
áreas, com o intuito de aprofundar todo o conhecimento adquirido dentro, e fora, da sala de aula.
As atividades complementares são, portanto, entendidas como ferramentas estruturantes para
complementarem o ensino e aperfeiçoarem competências.

Desenvolver processos
de marketing e comunicação

O2.4

É nosso objetivo promover a imagem institucional e, consequentemente, a notoriedade da marca
Colégio de Gaia, junto de potenciais públicos-alvo.
Neste contexto, será importante, por exemplo, dar a conhecer o Colégio e as iniciativas levadas a cabo
nos diferentes níveis de ensino (interna e externamente), desenvolver iniciativas em instituições de
ensino, com vista à angariação de novos alunos.

Desenvolver iniciativas
de responsabilidade social

O2.5

Pretende-se que o Colégio de Gaia promova e acolha, com regularidade, atividades de voluntariado
social, expressão e divulgação cultural e científica e desenvolva parcerias com entidades externas.

Promover formação
e a adoção de métodos
pedagógicos inovadores

O2.6

O Colégio de Gaia assume a formação dos seus ativos, como uma área prioritária. Neste sentido,
proporcionará ações de formação, de acordo com os avanços tecnológicos e metodológicos,
potenciando a aquisição de competências para a ampliação das capacidades dos docentes e,
consequentemente, dos alunos.

Implementar um sistema
de gestão da qualidade

O2.7

A implementação do sistema de gestão da qualidade contribuirá para a adoção de uma abordagem
sistemática de modernização da oferta formativa, bem como de todos os processos conducentes ao
sucesso escolar. Assim, pretendem-se adotar instrumentos de gestão da qualidade que tenham em
consideração o contexto da educação e formação, como, por exemplo, o EQAVET.
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3. Perspetiva do desenvolvimento organizacional
Modernizar as instalações
e os recursos

O3.1

Criar um ambiente mais acolhedor, modernizando e personalizando os espaços físicos do Colégio.

Reforçar competências
do corpo docente
e não docente

O3.2

É uma preocupação permanente, por parte do Colégio de Gaia, que os colaboradores atualizem os
seus conhecimentos, de forma a desempenharem com maior eficácia e eficiência as suas funções.
O Colégio de Gaia pretende consolidar o corpo docente existente e, por outro lado, reforçá-lo, quando
necessário, com formadores especializados na componente de formação tecnológica dos cursos do
ensino secundário, com planos próprios.

Melhorar os índices
de sucesso escolar

O3.3

O Colégio de Gaia pretende melhorar os índices de sucesso escolar, em cada nível de ensino,
garantindo um elevado nível pedagógico. Para o efeito pretendemos promover e monitorizar o
aperfeiçoamento contínuo da oferta formativa do Colégio de Gaia, com vista ao sucesso escolar, tendo
presente uma cultura de melhoria da qualidade e da responsabilização, ao nível de todos os
intervenientes no processo ensino-aprendizagem.
Será importante monitorizar os indicadores e resultados, nomeadamente os que dizem respeito: às
classificações internas dos alunos nos diversos níveis de ensino; aos resultados dos exames
nacionais; à taxa de conclusão dos cursos; à taxa de colocação após a conclusão dos cursos com
planos próprios (prosseguimento de estudos e empregabilidade); à taxa de alunos que completam o
curso com plano próprio e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/área de
educação e formação que concluíram; à taxa de empregadores que estão satisfeitos com os
diplomados que completaram um curso com plano próprio.

Motivar colaboradores

O3.4

O Colégio de Gaia pretende promover iniciativas/ações que contribuam para o aumento da motivação
e produtividade dos nossos colaboradores, de acordo os objetivos do nosso projeto educativo,
fomentando o trabalho em rede, o conhecimento mútuo e a participação nas atividades internas.

Motivar alunos

O3.5

O Colégio de Gaia pretende proporcionar aos alunos o bem-estar escolar e social, de modo a que
estejam motivados para a sua formação e consigam terminá-la com sucesso pessoal e académico.

4. Perspetiva da sustentabilidade financeira
Expandir as oportunidades
de receita do Colégio

O4.1

O Colégio de Gaia pretende aumentar as receitas, através de iniciativas como, por exemplo, o
aumento do número de inscrições na educação pré-escolar e no ensino básico, o incremento de
fundos, patrocínios e mecenatos, e a exploração de ativos do Colégio.

Controlar a estrutura
de custos do Colégio

O4.2

O Colégio de Gaia pretende cumprir escrupulosamente os gastos definidos em orçamento, diminuir os
custos fixos e variáveis, bem como os custos com pessoal.
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