Nota de Abertura
“«Planos anuais e plurianuais de atividades» os documentos de planeamento,
que definem, em função do projecto educativo, os objetivos, as formas de
organização e de programação das atividades e que procedem à identificação
dos recursos necessários à sua execução.”
Artigo 9º, n.º1, alínea c) do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril.

O Plano Anual de Atividades pretende ser um documento aglutinador de todas as atividades e
projetos a realizar durante o ano letivo. Nessa linha, pretende-se que seja aprovado como um
documento flexível, sempre aberto a novas propostas, que poderá incluir outras iniciativas
que, depois de avaliadas e aprovadas pelos órgãos de decisão da escola, nele serão integradas
por se considerar que contribuem significativamente para a missão da ESCT: “prestar um
serviço público de qualidade à comunidade, assumindo-se como uma escola inovadora,
inclusiva, de referência local, onde se ensina e aprende a responsabilidade e a importância da
participação ativa na vida da sociedade, se promove a realização escolar e profissional, mas
também a realização pessoal, garantindo “Consenso, Compromisso e Consistência””1.
O Projeto Educativo da ESCT estabelece que a ação a desenvolver-se deverá incidir sobre três
eixos estratégicos distintos e complementares: Eixo estratégico 1: promover o sucesso; Eixo
estratégico 2: promover a inovação pedagógica; Eixo estratégico 3: promover o bem-estar, a
felicidade e a realização pessoal.
O presente Plano Anual de Atividades está marcado pelo contexto pandémico em que vivemos
ao não registar qualquer atividade da tipologia “Aula no exterior”, o que se explica pelas
restrições de mobilidade impostas, não só pela declaração do estado de emergência, mas
também pelas orientações emanadas da Direção Geral de Saúde.
Neste momento organização inicial, o Plano Anual de Atividades da Escola Secundária de
Caldas das Taipas elenca o conjunto de atividades dinamizadas pelas diferentes estruturas
educativas da Escola, que contribuirão para a realização da missão, valores organizacionais e
metas gerais tal como se encontram definidos no Projeto Educativo e que visam concretizar os
compromissos assumidos no Contrato de Autonomia para o desenvolvimento e no Projeto de
Intervenção do Diretor, fazendo desta Escola um espaço propício à promoção de uma Cultura
de Excelência
A Coordenação PAA
1

Extraído do Projeto Educativo da ESCT, 2019/2022, páginas 5.

ATIVIDADES SINGULARES

Atividade

Tipo de
iniciativa

Objetivos

Público-alvo

Coordenadores

Estado

Calendarização

Encontro

A Iª Guerra Mundial - "A saga
de um combatente na Grande
Guerra" -

Individual

Análise da participação portuguesa na Iª
Guerra Mundial; análise das especificidades
da Guerra das Trincheiras

12LH1, 12LH2

Amadeu José Morais
Gomes de Faria

Aprovada

15-10-2020

Evento temático

Comemoração
do
“Dia
Europeu de Combate ao
Tráfico de Seres Humanos”:
Campanha “Escolas Unidas
Contra o Tráfico de Seres
Humanos” promovida pela
Oikos - projeção de um vídeo
e debate de sensibilização

Individual

Reforçar o papel ativo da sociedade civil na
prevenção do tráfico de seres humanos e da
exploração laboral.
Sensibilizar para formas de prevenção,
combate e denúncia do tráfico de seres
Alexandrina Maria Melo
10CT2, 10CTAV-A
humanos e exploração laboral.
Silva
Consciencializar para a existência de fatores
de vulnerabilidade, em Portugal, associados
ao tráfico de seres humanos e exploração
laboral, sobretudo da população jovem.

Aprovada

19-10-2020

Individual

- Divulgar o contributo de diversos cientistas
para o avanço científico e tecnológico;
- Desmistificar a imagem do cientista (como
Alexandrina Maria Melo
10CT2, 10CTAV-A
ser que vive à margem da realidade);
Silva
- Permitir aos alunos conhecer as
potencialidades da Ciência.

Aprovada

10-11-2020

Na atividade, os alunos têm que resolver
uma prova elaborada pela SPM.
Incentivar o gosto pela Matemática;
Desenvolver competências na resolução de
problemas.

Aprovada

11-11-2020

Evento temático

Evento temático

Tipologia

Comemoração do Dia da
Ciência - Exposição de
Trabalhos "Ser Cientista"

Olimpíadas Portuguesa
Matemática

de

Colegial

12CT1, 12CT3,
11SE2, 10CT2,
10CT4

Maria Lurdes Machado
Silva Marques
Idalina Gonçalves
Pereira

Evento temático

Evento temático

Desenvolvimento
de
produto

Tipologia

Atividade

Conferência
"Amor
de
Perdição" com Leonor Barata

Comemoração dos Direitos
Humanos em tempo de
Pandemia

Comemoração
do
Dia
Internacional dos Direitos
Humanos - Exposição
"
Liberdade Confinada"

Tipo de
iniciativa

Objetivos

Público-alvo

Coordenadores

Estado

Calendarização

Colegial

Conferência académica para revisitar a vida
de Camilo e tentar possíveis cruzamentos
biográficos com a sua produção literária;
Promover e desenvolver a criação artística;
Evidenciar perspetiva crítica;
Estabelecer
relações
intra
e
interdisciplinares.

11LH1, 11LH2,
11SE1, 11SE2

Luís Miguel Mendes da
Costa
Carlos Manuel Alves
Machado

Avaliada

23-11-2020
e 24-11-2020

Colegial

Realização de vários vídeos sobre "Os
Direitos Humanos em Tempo de Pandemia":
"Dos 3 aos 18 anos"; "Sociedade em Geral";
"Terceira Idade"; "Doentes Hospitalizados";
"Desporto" e Cultura".
Refletir a problemática dos diferentes
grupos sociais, em tempo de Pandemia.

11CT1, 11LH1,
10CT1, 10CT2;
Docentes;
Pessoal não
docente.

Deolinda Silva Gomes
Pereira

Aprovada

07-12-2020

Colegial

Elaboração de cartazes.
Promover reflexão na comunidade escolar
sobre o (Des)Respeito pelos Direitos
Humanos, a nível político, económico,
social, cultural e tecnológico, em tempo de
pandemia;
Adquirir hábitos de posicionamento crítico
em relação aos Direitos Humanos;
Promover uma abordagem ética do dos
Direitos humanos, em tempo de pandemia.

10LH1, 10LH2;
Docentes;
Pessoal não
docente.

Maria Graça Gomes
Barbosa Castro

Aprovada

09-12-2020

Atividade

Encontro

Comemoração
do
Dia
Internacional dos Direitos
Humanos - " À conversa com
... a Eurodeputada Isabel
Carvalhais e a Presidente da
Associação de Defesa dos
Direitos
Humanos
de
Guimarães, sobre Direitos
Humanos"

Desenvolvimento de produto

Tipologia

Mini sagas competition

Tipo de
iniciativa

Objetivos

Público-alvo

Coordenadores

Colegial

Promover a reflexão sobre o (Des)Respeito
pelos Direitos Humanos, na comunidade
local, nacional, europeia e internacional;
Adquirir hábitos de posicionamento crítico
em relação aos Direitos Humanos;
Conhecer o papel dos eurodeputados na
defesa dos Direitos Humanos

12LH1, 12LH2;
Docentes.

Maria Graça Gomes
Barbosa Castro

Aprovada

11-12-2020

Ângela Maria Barros
Pereira

Aprovada

26-02-2021

Individual

Os alunos das turmas 11CT3 e 11CT4 foram
desafiados a escrever mini sagas (contos
com 50 apalavras) no âmbito da aula de
Inglês.
As mini sagas foram depois enviadas para o
jornal Trigal, que as publicará na próxima 11CT3, 11CT4;
edição (26/02).
Docentes;
Adicionalmente, também foi contruído um
Pessoal não
mural no Padlet para divulgação das mini
docente;
sagas nas redes sociais da ESCT.
Enc. de Educação
Por último, fui criado um formulário no e Comunidade.
Forms para a eleição da melhor mini saga.
Toda a comunidade escolar poderá
participar na votação, através de uma
ligação disponibilizado nas redes sociais da
ESCT.

Estado

Calendarização

Evento temático

Evento temático

Tipologia

Atividade

Semana para a Igualdade de
Género- Dia Internacional da
Mulher

Día de la Mujer con Igualdad

Tipo de
iniciativa

Objetivos

Público-alvo

Coordenadores

Colegial

Realização de vídeos e cartazes sobre o
papel da mulher, na política, na sociedade e
no mundo do trabalho., divulgados nas 12LH1, 12LH2;
redes sociais da ESCT.
Docentes;
Refletir sobre a Igualdade de género na
Pessoal não
atualidade;
docente;
Refletir sobre o papel da mulher no mundo Enc. de Educação
de trabalho;
e Comunidade.
Conhecer os motivos da comemoração do
dia Internacional da Mulher.

Maria Graça Gomes
Barbosa Castro

Individual

No âmbito do projeto Cidadania e
Desenvolvimento e da disciplina de
Comunicar em Espanhol, os alunos
realizarão trabalhos para assinalar o Dia
Internacional da Mulher e refletir sobre a
Igualdade
de
Género.
A atividade pretende promover a reflexão
da comunidade escolar em relação às
12P2;
desigualdades
de
género
e,
Docentes;
simultaneamente, divulgar a cultura dos
Pessoal não
países
hispanofalantes
através
de docente; Enc. de
desenhadores e humoristas gráficos,
Educação e
nomeadamente Andrés Rábago (El roto),
Comunidade
Maitena Inés Burundarena (Maitena), Quino
(Mafalda) e Antonio Fraguas de Pablo
(Forges).
Para além disso, uma vez que os trabalhos
serão levadas a cabo em língua espanhola,
espera-se que os alunos consolidem e
desenvolvam habilidades linguísticas.

Ângela Maria Barros
Pereira

Estado

Aprovada

Aprovada

Calendarização

08-03-2021

08-03-2021

Tipo de
iniciativa

Objetivos

Público-alvo

Coordenadores

Estado

Calendarização

Colegial

Comemoração do dia internacional da
matemática e do pi, envolvendo os alunos
na elaboração de materiais alusivos ao tema
e na dinamização de atividades para a
comunidade educativa, com o objetivo de
sensibilizar para a importância e o impacto
da matemática no quotidiano.
Promover o trabalho colaborativo;
Sensibilizar para a cidadania;
Desenvolver competências de pesquisa,
seleção e comunicação;
Reconhecer a universalidade da linguagem
matemática.

Alunos dos 10º,
11º e 12º anos;
Docentes;
Pessoal não
docente.

Sandra Isabel Marques
Gomes, Idalina
Gonçalves Pereira

Aprovada

14-03-2021

Evento
temático

Participação no Dia Aberto da
Geografia, do IGOT, na sessão
Individual
"Mobilidade e propagação do
Covida19"

Promover uma ativa cidadania territorial
junto da população estudantil;
Mobilizar a utilização de tecnologias de
informação em estudos de âmbito prático.

11LH2

Alfredo Jorge Salazar
Rodrigues Oliveira

Aprovada

22-03-2021

Evento temático

Participação no Dia Aberto da
Geografia, do IGOT, na sessão Individual
"gentrificação e a cidade".

Promover uma ativa cidadania territorial
junto da população estudantil;
Mobilizar a utilização de tecnologias de
informação em estudos de âmbito prático.

11LH2

Alfredo Jorge Salazar
Rodrigues Oliveira

Aprovada

22-03-2021

Evento temático

Tipologia

Atividade

Dia da matemática

Aplicações da inteligência
artificial no processamento de
imagens

Encontro

"Smartphones
in
online
learning: friends or foes?"

Modelação
espacial
temporal em pescas
ciências ambientais

Encontro

Desenvolvimento de
produto

Atividade

Encontro

Tipologia

Aplicações da inteligência
artificial no processamento de
imagens

e
e

Tipo de
iniciativa

Objetivos

Público-alvo

Coordenadores

Estado

Calendarização

Colegial

A atividade consiste na redação de
questionários, com recurso ao Google
Forms, para investigar de que modo os
telemóveis foram utilizados durante as
aulas a distância. Os questionários serão
depois aplicados a um conjunto de turmas
da ESCT e os resultados analisados e
divulgados.
Desenvolver habilidades de expressão
escrita em inglês;
Criar situações de comunicação autêntica;
Melhorar habilidades digitais;
Aprender a criar questionários com o
Google Forms;
Desenvolver raciocínio analítico.

10P4

Pedro Miguel Freitas de
Castro
Ângela Maria Barros
Pereira

Aprovada

13-04-2021

Colegial

Proporcionar aos alunos o conhecimento de
situações concretas da aplicação da
matemática em contextos reais;
Motivar os alunos para a matemática.

12CT3, 11CT3

Maria Gorete Pires
Branco

Avaliada

19-04-2021

Individual

Proporcionar aos alunos o conhecimento de
situações concretas da aplicação da
matemática;
Dar a conhecer aos alunos situações de
modelação matemática;
Fomentar nos alunos o gosto por atividades
que envolvam matemática.

10CTAV-A

Maria Gorete Pires
Branco

Avaliada

19-04-2021

Colegial

Proporcionar aos alunos o conhecimento de
situações concretas da aplicação da
matemática em contextos reais;
Motivar os alunos para a matemática.

11CT4

Maria Gorete Pires
Branco

Avaliada

19-04-2021

Atividade

Modelos de previsão a curto
prazo
para
variáveis
meteorológicas

Encontro

Modelos de previsão a curto
prazo
para
variáveis
meteorológicas

Encontro

Modelos de previsão a curto
prazo
para
variáveis
meteorológicas

Modelagem matemática e
sistemas dinâmicos com
aplicações na área da robótica

Encontro

Encontro

Encontro

Tipologia

Modelagem matemática e
sistemas dinâmicos com
aplicações na área da robótica

Tipo de
iniciativa

Objetivos

Público-alvo

Coordenadores

Estado

Calendarização

Colegial

Proporcionar aos alunos o conhecimento de
situações concretas da aplicação da
matemática;
Dar a conhecer aos alunos situações de
modelação matemática;
Fomentar nos alunos o gosto por atividades
que envolvam matemática.

12CT1

Maria Gorete Pires
Branco

Avaliada

21-04-2021

Colegial

Proporcionar aos alunos o conhecimento de
situações concretas da aplicação da
matemática em contextos reais;
Dar a conhecer aos alunos situações de
modelação matemática.
Incentivar os alunos para a matemática.

11SE2

Maria Gorete Pires
Branco

Avaliada

21-04-2021

Colegial

Proporcionar aos alunos o conhecimento de
situações concretas da aplicação da
matemática em contextos reais.
Dar a conhecer aos alunos situações de
modelação matemática.
Incentivar os alunos para a matemática.

11SE1

Maria Gorete Pires
Branco

Avaliada

21-04-2021

Colegial

Proporcionar aos alunos o conhecimento de
situações concretas da aplicação da
matemática em contextos reais;
Incentivar os alunos para a matemática.

11P1

Maria Gorete Pires
Branco

Avaliada

23-04-2021

Colegial

Proporcionar aos alunos o conhecimento de
situações concretas da aplicação da
matemática em contextos reais;
Incentivar os alunos para a matemática.

11CT2

Maria Gorete Pires
Branco

Avaliada

23-04-2021

PROJETOS ESTRUTURANTES

Âmbito do
Projeto

Coordenadores

Conhecer a cultura de diferentes países europeus (literatura, teatro, tradições, entre
Erasmus
Update_Upskilling
outros);
People (Erasmus+KA229 Promover a motivação e o envolvimento;
Intercâmbio de Boas Práticas)
Fomentar habilidades de trabalho colaborativo.

Internacional

Ângela Pereira

Contribuir para o desenvolvimento do Plano Estratégico de Internacionalização da ESCT;
Incrementar a colaboração com escolas parceiras de outros países e a cooperação, em
Erasmus
Update_Upskilling
matéria de formação, entre instituições de ensino e formação europeias;
People KA101- Mobilidade de
Promover mobilidades individuais de pessoal docente e não docente da ESCT para
pessoal da Educação Escolar
desenvolvimento profissional e intercâmbios de docentes e alunos para o intercâmbio de
boas práticas.

Internacional

Carla Alexandra
Ribeiro de Abreu

Internacional

Carla Alexandra
Ribeiro de Abreu
Maria Arminda
Freitas Carneiro
Sousa Machado

Local

Maria José Ribeiro de
Freitas Oliveira
Maria Isabel de Bessa
e Meneses Machado

Nacional

Fernanda Maria de
Oliveira Barbosa
Carvalho

Projeto

Objetivos

Expandir conhecimentos na área da Matemática e das Tecnologias de Informação e
Projeto
KA229-58EEB8BC
Comunicação;
"Maths&Arts" do Programa
Desenvolver competências linguísticas em Inglês;
Erasmus+
Desenvolver competências interculturais.

Ao sabor dos Livros

Partilhar o prazer de ler;
Sentir o mundo de ficção literária;
Promover a criação de contextos diversificados de leitura;
Promover o gosto e o conhecimento da literatura de expressão portuguesa;
Encenar textos.

Constituir um recurso afeto ao desenvolvimento das atividades de ensino e de
aprendizagem, das áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, das atividades
extracurriculares, de enriquecimento curricular e da ocupação dos tempos escolares;
Biblioteca Escolar/Centro de
Favorecer a afirmação de novos paradigmas e modalidades de ação educativa,
Recursos Educativos
reclamando a adesão e envolvimento da comunidade educativa;
Contribuir para a aprendizagem ao longo da vida, promovendo a consolidação de literacias
fundamentais para uma sociedade baseada no conhecimento.

Âmbito do
Projeto

Coordenadores

Aumentar a motivação dos alunos para a aprendizagem, utilizando diferentes ferramentas
e abordagens pedagógicas para lecionar os conteúdos programáticos;
Projeto
eTwinning
Melhorar os conhecimentos da língua inglesa dos alunos;
Augmented Reality Workshop
Desenvolver as competências dos alunos para o século XXI, aprendendo a utilizar
eficazmente as ferramentas web 2.0 no âmbito das aprendizagens.

Internacional

Carla Lopes

Aumentar a motivação dos alunos para a aprendizagem de conteúdos relacionados com a
eletrónica, utilizando diferentes ferramentas e abordagens pedagógicas em sala de aula;
Melhorar os conhecimentos da língua inglesa dos alunos;
Desenvolver as competências dos alunos para o século XXI, aprendendo a utilizar
eficazmente as ferramentas web 2.0 no âmbito das aprendizagens.

Internacional

Carla Lopes

Desenvolver uma metodologia de projeto que facilite a implementação da Educação para
a Cidadania abordando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
Integrar a Flexibilidade Curricular dando uma ferramenta aos alunos que lhe permita
integrar conteúdos diversos;
Integrar a tecnologia nas salas de aulas como novas janelas do conhecimento e criação.

Escola

Pedro Castro
Pedro Silva

Estimular os jovens para a obtenção de uma qualificação profissional e para a importância
da manutenção de padrões de excelência no desempenho profissional;
Valorizar o estatuto social das profissões e da formação profissional, favorecendo o
Campeonato das Profissões reconhecimento das vias profissionalizantes como alternativas de sucesso para a inserção
WORLDSKILLS Portugal
na vida ativa;
Promover novas profissões de base tecnológica, estratégicas para o desenvolvimento da
economia, designadamente em áreas de bens e serviços transacionáveis.

Escola

Pedro Silva
Humberto Campos

Projeto

Projeto
eTwinning
ElectroPictionary

App For Good 7ªedição

Objetivos

Âmbito do
Projeto

Coordenadores

Escola

Francisco Miguel
Costa
Carla Cristina
Fernandes

FLL Lego - First Lego Leage

Fortalecer a capacidade de inovação, criatividade e raciocínio lógico, inspirando jovens a
seguir carreira no ramo da Engenharia, Matemática e Tecnologia.Por meio de uma
experiência criativa, os competidores são desafiados a investigar problemas e buscar
soluções inovadoras para situações da vida real, bem como projetar, construir e
programar robôs autônomos com a tecnologia LEGO® MINDSTORMS® para cumprir as
missões da mesa de competições em 2’30”.

Escola

Pedro SilvaFrancisco
Costa

Educação para a Saúde

Desenvolver competências para a promoção de hábitos de vida saudáveis;
Proporcionar, aos alunos, conhecimentos que lhes permitam autonomia e consciência
sobre a sua sexualidade;
Promover o desenvolvimento integral do aluno, pela construção da sua personalidade,
formação do carácter e desenvolvimento físico equilibrado.

Local

Alexandrina Maria
Melo da Silva

Oficina de Eventos

Promover a interação e a socialização entre todos os membros da comunidade escolar
num contexto de escola enquanto local de aprendizagem informal;
Desenvolver o espírito de pertença à comunidade escolar da ESCT;
Promover o espirito natalício envolvendo a comunidade escolar na decoração
sustentável.

Escola

Maria de Lurdes
Machado da Silva

Eco-Escolas

Sensibilizar, divulgar e informar no âmbito da Educação Ambiental;
Promover mudanças de atitudes, comportamentos, compromissos, participação e
envolvimento no âmbito da Educação Ambiental.

Escola

Maria Augusta
Oliveira da Silva
Crespo Ferreira
José Olívio Lereno
Araújo Carvalho

Projeto

Clube de
Robótica

Automação

Objetivos

Dinamização do clube de automação e Robótica;
Articulação entre os cursos profissionais na área da Informática;
e Treinar o raciocínio lógico-abstrato;
Fomentar métodos de &quot; aprender fazendo;
Fomentar criatividade e espírito de equipa;
Desenvolver competências interdisciplinares.

Âmbito do
Projeto

Coordenadores

Nacional

Jorge Fonte
Francisco Assis

Promover uma ligação sentimental entre o cidadão e o rio, a partir de desenvolvimento de
um sentimento de pertença face a um recurso de elevado valor patrimonial, cultural e
paisagístico;
Capacitar os estudantes de ferramentas teórico-práticas para uma análise crítica
multidisciplinar dos indicadores de qualidade ecológica do rio Ave fomentando boas
práticas para a preservação e revitalização deste recurso.

Turma

Maria Augusta
Oliveira da Silva
Crespo Ferreira

PEGADAS - Programa Ecológico
de
Guimarães
para Educar e sensibilizar a comunidade educativa para o ambiente e para as práticas de
Aprendizagem
do desenvolvimento eco sustentável;
Desenvolvimento
Ambiental Contribuir para a mudança de paradigma e atitudes quotidianas da comunidade.
Sustentável

Escola

Maria Augusta
Oliveira da Silva
Crespo Ferreira

Fomentar uma gestão curricular adequada às necessidades dos alunos da ESCT que
operacionalize o desenvolvimento das competências definidas no Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória;
e Promover a reflexão na comunidade educativa sobre medidas a implementar para o
desenvolvimento de uma Escola Inclusiva e promotora de competências de Cidadania
Integral;
Apoiar, coordenar e monitorizar o trabalho das equipas educativas na realização de
trabalho colaborativo/ reflexivo.

Escola

Cláudia Domingues

FA
RoboParty
tem
um
objetivo
pedagógico
e
não
competitivo.
Na RoboParty, vamos ensinar a construir robôs;
No final as equipas podem participar em desafios, mas sem competição;
Para além de se divertirem, os participantes, vão também aprender ciência e tecnologia,
onde tutores (alunos e docentes universitários de Eletrónica Industrial) que são pessoas
com muitos conhecimentos técnicos/científicos, os vão acompanhar de perto.

Escola

Francisco Xavier
João Paulo Araújo

Projeto

Objetivos

A divulgação da Ciência e da Astronomia;
CLUBE de CIÊNCIA VIVA na
A partilha e a difusão do conhecimento científico;
ESCT
O incremento do gosto pela ciência.

"O AVE PARA TODOS"

Projeto de Autonomia
Flexibilidade Curricular

Robo Party2021

Objetivos

Âmbito do
Projeto

CLUBE DE ATIVIDADES DE AR
LIVRE

Conhecer e cumprir as normas de segurança específicas dos desportos de natureza e as
regras de preservação ecológica;
Fomentar o gosto pela natureza e pelas atividades desportivas a ela ligadas, criando
consciência da necessidade da preservação do meio;
Fomentar o gosto pela natureza e pelas atividades desportivas a ela ligadas, criando
consciência da necessidade da preservação do meio.

Escola

Américo Coutinho
Machado

Clube do Desporto Escolar

Promover o gosto pela prática regular das atividades físicas e aprofundar a compreensão
da sua importância como fatores de saúde e componente da cultura na dimensão
individual e social;
Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à interpretação e
participação nas estruturas sociais no seio das quais se desenvolvem as atividades físicas;
Incentivar o espírito desportivo e de cooperação, contribuindo para o processo formativo
dos alunos;
Contribuir para o combate ao insucesso e abandono escolar.

Nacional

Manuel António
Coutinho Machado

Educação para a Cidadania

Formar Pessoas em todas as dimensões, em particular as dimensões pessoal, social e
cultural;
Proporcionar experiências significativas aos alunos participantes;
Consciencializar os nossos alunos para a importância da participação pelo diálogo e pelo
respeito pelo outro na vida em comunidade.

Internacional

Carlos Justo Ferreira
Machado

Projeto

Promover uma ativa cidadania territorial local, articulada com as restantes escalas, junto
PROJETO NÓS PROPOMOS! da comunidade escolar;
Cidadania e Inovação na Valorizar o Estudo de Caso como trabalho experimental sobre problemas da comunidade;
Educação Geográfica
Promover abordagens metodológicas inovadoras no âmbito do ensino da Geografia ou de
outras áreas de formação.

Local

Coordenadores

Paulo Pereira

Objetivos

Âmbito do
Projeto

Coordenadores

"COMUNICAR COM MOODLE"

Contribuir para uma maior eficácia da ação dos órgãos de natureza pedagógica e
administrativa da Escola;
Promover a pedagogia social através da criação/ implementação de ambientes
colaborativos e interativos facilitadores da aprendizagem;
Contribuir para a eficácia do processo de ensino a distância (E@D) através da partilha de
recursos pedagógicos diversificados entre os docentes.

Escola

Américo Fernando da
Silva Costa

CLUBE EUROPEU DA ESCT

Contribuir para a formação e consolidação de uma consciência europeia;
Promover o exercício da cidadania europeia;
Contribuir para a compreensão de pluralismo europeu, nas suas semelhanças e nas suas
diferenças.

Escola

Manuel Fernandes

Nacional

Gil Manuel Morgado
dos Santos

Local

Deolinda da Silva
Pereira

Internacional

Gil Manuel Morgado
dos Santos
Lídia Maria da Silva
Calvão Morgado dos
Santos

Nacional

Sérgio Nuno Carvalho
da Silva
Alfredo Jorge Salazar
Rodrigues de Oliveira

Projeto

Vincular a escola às comemorações do centenário da Grande Guerra;
CENTENÁRIO DA GRANDE
Incentivar alunos e público em geral para a temática da intervenção de Portugal na
GUERRA - A Saga de um
Grande Guerra;
Combatente
Estimular os alunos para a pesquisa sobre a intervenção de Portugal na Grande Guerra.
Promover a Educação para os valores de solidariedade e para a cidadania;
Projeto "Em Busca de Sorrisos" Estimular o diálogo e a afetividade entre as diferentes gerações;
Promover um intercâmbio de forma a observar diferentes práticas com a 3ª Idade.

FLAGS

Estabelecer relações com escolas/alunos do estrangeiro no desenvolvimento de pesquisas
sobre temas comuns;
Promover o intercâmbio com outras realidades educativas;
Incrementar a literacia desenvolvendo estratégias para a construção autónoma do
conhecimento.

Meteorologia

Recolher e analisar dados obtidos através da estação meteorológica;
Divulgar junto da comunidade a previsão do estado do tempo;
Interligar e partilhar dados com idênticas estações meteorológicas do concelho de
Guimarães e do país.

Âmbito do
Projeto

Coordenadores

Escola

Manuel Fernandes
Celso Lima (Diretor)

Internacional

Lídia Maria da Silva
Calvão Morgado dos
Santos
Gil Manuel Morgado
dos Santos

PensaMente - Mindfulness

Promover o desenvolvimento de processos físicos, cognitivos e emocionais promotores do
bem-estar intra e interpessoal;
Desenvolver competências de resolução de conflitos intra e interpessoais;
Melhorar o desempenho escolar, concentração, autoestima e maior consciência.

Escola

Raquel Pereira

Projeto de Intervenção Cívica

Contribuir para a formação dos alunos enquanto cidadãos responsáveis, informados e
participativos;
Promover a Educação para os valores de solidariedade e de cidadania, nomeadamente de
participação cívica e democrática;
Promover hábitos de intervenção consciente e eticamente responsável.

Local

Maria da Graça
Gomes Barbosa
Castro

Jornal Trigal

Contribuir para a construção identitária da escola;
Produzir conteúdos que possam vir a ser utilizados em contexto de aprendizagem;
Fomentar a literacia mediática.

Escola

Alfredo Jorge Salazar
Rodrigues de Oliveira

Projeto Rato de Biblioteca

Desenvolver o conhecimento sobre as potencialidades do ecoturismo na nossa região;
Promover práticas de cidadania para a preservação do meio ambiente;
Sensibilizar os alunos para a análise críticas sobre diferentes fontes de informação, bem
como da sua veracidade.

Nacional

Luís Manuel Amado
Pires
Maria do Carmo
Martins Mendes

Projeto

IDENTIDADE E PERTENÇA

Objetivos

Fomentar a identidade e o sentimento de pertença à ESCT;
Valorizar a cultura organizacional, missão e valores da ESCT;
Reconhecer o mérito e a excelência de todos os que se relacionam e integram a ESCT.

Desenvolver a prática da metodologia de investigação científica nas ciências sociais;
Estimular os alunos para a utilização das metodologias de construção do conhecimento
NOSSA ESCOLA PESQUISA SUA
científico;
OPINIÃO - NEPSO
Estimular a construção e a prática de instrumentos de recolha e tratamento da
informação.

