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INTRODUÇÃO 

 

Projeto EMA 

 

 

Perante o futuro, que desafios enfrentamos? Perante a diferença, como nos entendemos?  

 

 

O Agrupamento de Escolas de Cascais situa-se num dos territórios privilegiados de Portugal. Não só os indicadores económicos 

de Cascais são dos mais favoráveis, como os seus lugares ocupam uma posição especial no imaginário coletivo. Não é, por isso, 

estranho que a vetustez das nossas instalações surpreenda os visitantes, que não deixam de observar também as desigualdades 

sociais, económicas e de oportunidades dos nossos alunos. 

Cabe à escola o papel central na redução destas desigualdades, assegurando o pleno desenvolvimento do potencial de cada 

aluno em condições de equidade. Como é que a escola o faz? Em primeiro lugar, garantindo um ensino curricular de qualidade e 

centrado nas necessidades individuais, que contribua diretamente para o sucesso académico dos alunos e, assim, para um aumento 

das expectativas de cada aluno e de cada família. Em segundo lugar, oferecendo experiências extracurriculares e de complemento 

curricular que enriqueçam a visão do mundo e diversifiquem as competências dos alunos.  

Para desempenharmos esse papel, dependemos sobretudo dos nossos recursos humanos: do empenho, da solidez do 

trabalho, da criatividade e da iniciativa dos docentes, por um lado, e da cultura de escola e das dinâmicas organizacionais geradas 

pelas estruturas de coordenação educativa e gestão escolar, por outro. Mas dependemos também de instalações confortáveis e 
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adequadamente apetrechadas e de recursos didáticos inovadores. É certo que, sem aqueles, estes são inúteis. Porém, igualmente 

sabemos que aqueles, sem estes, são menos eficazes. 

A nossa candidatura ao projeto EMA decorre da identificação das nossas carências mais significativas no domínio das 

instalações e dos recursos didáticos, mais exatamente, das carências que têm um impacto negativo nas aprendizagens dos alunos. 

Sabemos que, com as limitações atuais, não podemos oferecer aos nossos alunos as experiências de aprendizagem que 

encontrariam noutros estabelecimentos de ensino.  

Sem essas experiências, dirão as mentalidades conservadoras, os alunos também podem ter sucesso escolar, e a prova disso é 

que alguns têm sucesso. No entanto, para terem o mesmo sucesso em condições francamente inferiores, os nossos alunos necessitam 

de mais esforço pessoal, de mais motivação intrínseca, de mais resiliência. É exatamente isto que caracteriza a desigualdade: que, 

para atingir o mesmo resultado, indivíduos diferentes estejam sujeitos a níveis de esforço muito diferentes.   

A nossa candidatura decorre também da identificação de um traço distintivo da nossa população discente: a sua 

heterogeneidade. Por um lado, encontramos a desejável heterogeneidade de escolhas pessoais, de talentos e de projetos de vida – 

esta heterogeneidade é a marca de uma sociedade plural. Por outro lado, encontramos as desigualdades das condições sociais de 

origem, relativamente às quais a instituição escolar tem um papel a desempenhar, elevando as expectativas dos alunos menos 

favorecidos. Por fim, encontramos as diferenças individuais, diferenças que se tornaram mais expressivas com o progressivo aumento 

das crianças com necessidades educativas especiais em percursos educativos de inclusão nas escolas regulares.  

Cada uma destas formas de heterogeneidade ou diferença exige abordagens distintas. A primeira exige uma escola que 

enriquece perspetivas, facilita o florescimento dos talentos e alarga horizontes. A segunda exige uma escola que dá experiências 

de aprendizagem motivadoras e consistentes a todos, apoiando especialmente os menos favorecidos. A terceira exige uma 

escola flexível e centrada na pessoa, isto é, capaz de criar percursos de aprendizagem adaptados ao conjunto de especificidades que 

cada aluno diferente apresenta. 

Aos nossos alunos – a todos – queremos oferecer conhecimento e uma preparação académica sólida, mas também uma 

capacitação pessoal e social que aumente a sua confiança e a sua iniciativa. Nos dois planos, está em causa a melhoria das 

aprendizagens. 

O futuro é, para todos, um horizonte de esperança, mas também de incerteza. A diferença individual é, para todos, uma 

condição da identidade e da personalidade, mas também pode representar um obstáculo ou um risco. Não podemos, como escola, 

eliminar as incertezas, as dificuldades ou os riscos. Mas podemos capacitar os nossos alunos para os enfrentarem.  
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FINALIDADES DO ESTÍMULO À MELHORIA DAS APRENDIZAGENS 

A
C

A
D

É
M

IC
A

 

Desenvolver o interesse pela leitura e pela escrita, exercitando competências e consolidando hábitos. 

Desenvolver a análise crítica, a criatividade e a capacidade de resolução de problemas. 

 Desenvolver a reflexão metódica, o raciocínio lógico e o gosto pela investigação. 

Incentivar nos alunos o recurso a metodologias científicas.  

Fomentar métodos e hábitos de trabalho, valorizando modos autónomos e construtivos no processo de ensino-aprendizagem.  

Promover as literacias da informação, digital e dos media.  

d
e
 C

ID
A

A
D

A
N

IA
 

Favorecer a realização de projetos individuais ou coletivos de interesse social e cívico.  

Criar as bases de uma atitude consciente face aos papéis de produtor e de consumidor na sociedade atual.  

Incentivar o envolvimento pessoal na prevenção e na solução dos problemas ambientais.  

Fomentar a compreensão das relações entre Portugal e outros espaços e culturas, nomeadamente, no âmbito da União Europeia e 

dos PALOP.  

H
U

M
A

N
A

 

Reforçar a autoestima e a autoconfiança, com vista à plena expressão e ao desenvolvimento das capacidades individuais. 

Proporcionar experiências diversificadas que permitam a descoberta de aptidões e o desenvolvimento de interesses culturais, 

artísticos, científicos e literários.  

Implementar o espírito de entreajuda e cooperação, aliado aos valores do trabalho em grupo, da organização, da autodisciplina, 

da persistência e da resiliência.  

Promover a consciência individual e coletiva numa perspetiva do humanismo universalista e de defesa dos direitos humanos. 
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INTERVENIENTES 

 

PROJETO TRANSFORMA - UMA ESCOLA DE 
TODOS, PARA TODOS 

GRUPO 
DISCIPLINAR 

INTERVENIENTES 

  INTERNOS * PARCEIROS EXTERNOS 

1 Quando os livros se transformam    
Grupo 910 - 
Educação Especial 

Professores das turmas do 
regular da EB/ JI Branquinho da 
Fonseca. 

Professores das turmas de 
referência dos alunos na Sala de 
Aprendizagens Funcionais Um 
(AF1) e UEE2 da Escola Básica de 
Cascais.  

Técnicos das Atividades. 
Extracurriculares. 

Professores das disciplinas de 
Educação Musical e Educação 
Visual (2.º e 3.º Ciclos). 

 

Equipa das bibliotecas escolares 
do Agrupamento. 

Junta de Freguesia Cascais e 
Estoril. 

Fundação Calouste 
Gulbenkian. 

Câmara Municipal de Cascais. 

2 Cientistas de Palmo e Meio   
Grupo 510 – Física 
e 
Química 

Alunos da Escola Secundária de 
Cascais. 

Junta de Freguesia Cascais e 
Estoril. 

Fundação Calouste 
Gulbenkian. 

Centro de Ciência Viva de 
Sintra. 

3 Literacias da leitura, da informação digital e 
dos media  

Bibliotecas 
Escolares 

Alunos, de todos os níveis de 
escolaridade.  

Fundação Francisco Manuel 
dos Santos. 
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Professores do Agrupamento. 

Um professor de cada uma das 
turmas que constituem do 
público-alvo. 

Equipa da Biblioteca. 

Rede de Bibliotecas Escolares 
(RBE).  

Fundação PT-Portugal Telecom 
/RBE. 

Junta de Freguesia Cascais e 
Estoril. 

Fundação Calouste 
Gulbenkian. 

4 Literacia financeira   
Grupo 430 – 

Economia 

Agrupamento de Escolas de 
Cascais.  

Direção Geral do Consumidor. 

ISEG- GOEC (Gabinete de 
Orientação ao Endividamento 
do Consumidor).  

5 Jovens Empreendedores   
Grupo 430 – 

Economia 

Professores do 1.º ciclo.   

Professores do 2.º e 3.º ciclo.  

Junior Achievement Portugal e 
DNA Cascais. 

 Fundação Calouste 
Gulbenkian. 

Universidade Europeia. 

6 
Clube Europeu do AE-Cascais “ Um abraço 

multicultural " 

Grupo 430 – 

Economia 

Agrupamento de Escolas de 
Cascais. 

Alunos do 12.º ano. 

Instituto de Defesa Nacional 

Memoshoá – Associação 
Memória e Ensino do 
Holocausto. 

MEC/DGES. 

CMC- Agenda para a 
Sensibilização Ambiental. 

Direção Geral do Consumidor 

 Centro Europeu Jacques 
Delors. 

Comissão Europeia.  

Fundação Calouste Gulbenkian 
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PROJETO TRANSFORMA - UMA ESCOLA DE 
TODOS, PARA TODOS 

GRUPO 
DISCIPLINAR 

INTERVENIENTES 

INTERNOS PARCEIROS EXTERNOS 

7 Sala de explicações  
Grupo 510 – 

Física e Química 

Agrupamento de Escolas de 
Cascais. 

Fundação Calouste 
Gulbenkian. 

AKI. 

8 
Apetrechamento dos laboratórios do 

Agrupamento de Escolas de Cascais   

Grupo 510 - 

Físico-Química 

Agrupamento de Escolas de 
Cascais. 

Fundação Calouste 
Gulbenkian. 

9 Clube de Modelismo e de Aeromodelismo  Grupo 600- Artes 
Agrupamento de Escolas de 
Cascais. 

Fundação Calouste Gulbenkian 

Clube de Aeromodelismo de 
Lisboa.  

10 
Escrever e ler para aprender e para 
comunicar 
 

Grupo 300 - 

Português  

Agrupamento de Escolas de 
Cascais. 

Câmara Municipal de Cascais 

 

 

 

* A Direção do Agrupamento de Escolas de Cascais e o seu Conselho Pedagógico são intervenientes ativos deste projeto.
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CRONOGRAMA 

 

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 

1º Período 2º Período 3º Período 1º Período 2º Período 3º Período 1º Período 2º Período 3º Período 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   Projeto 10 - Escrever e ler para aprender e para comunicar 

 

Projeto 2 - Cientistas de Palmo e Meio 

Projeto 3 - Literacias da leitura, da informação digital e dos media 

Projeto 1 - Quando os livros se transformam 

Projeto 5 - Jovens Empreendedores 

Projeto 6 - Clube Europeu do AE-Cascais 
 

Projeto 7 - Sala de explicações 

Projeto 8 - Apetrechamento dos laboratórios 

Projeto 9 - Clube de Modelismo e de Aeromodelismo 

financeira Literacia Projeto 4 - 
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Projeto 1 - Quando os livros se transformam 

Responsabilidade: Elisabeth Pereira, Cláudia Moreira, Cláudia Lourenço e Anabela Santos (Equipa da Educação Especial) 

 

 

Descrição sumária Público-alvo Calendarização 

Dramatização e leitura de oito livros adaptados em Comunicação Aumentativa e 
Alternativa, pelos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) das 
Unidades de Ensino Estruturado Um e Dois (UEE 1 e 2) e da Sala de Aprendizagens 
Funcionais Um (AF1), para as respetivas turmas de referência e/ou outras. 

Pretende promover o intercâmbio entre escolas com a apresentação das 
dramatizações e dos livros adaptados nas escolas do 1.º ciclo do Agrupamento, 
visando a sensibilização para a diferença e a promoção de competências pessoais e 
sociais e de literacia da leitura. 

Facilita a integração das turmas de referência na preparação da dramatização e na 
sua dinamização.  

Duas dramatizações, abrangendo quatro turmas, (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos) da Escola 
EB/JI Branquinho da Fonseca. 

1.º, 2.º e 3.ºciclos do Ensino Básico. 

Unidade de Ensino Estruturado 1- 
Escola EB/ JI Branquinho da Fonseca 

Unidade de Ensino Estruturado 2 da 
Escola Básica de Cascais. 

Sala de Aprendizagens Funcionais 1 
da Escola Básica de Cascais. 

Ano letivo de 
2015/16.  

Ano letivo de 2016/ 
2017.  

(2.º e 3.º períodos) 

 

Dezembro de 2017. 

(1.º período) 
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 Objetivos Meta Indicador de medida Avaliação 
P
ro

je
to

 1
 

Promover a literacia de leitura 
dos alunos com Necessidades 
Educativas Especiais (NEE). 

 

Fomentar o envolvimento, pelo 
período de duração do projeto, 
dos alunos da Sala de 
Aprendizagens Funcionais Um 
(AF1), Unidade de Ensino 
Estruturado Um (UEE1) e Unidade 
de Ensino Estruturado Dois (UEE2), 
na construção dos livros. 

Pelo menos 75% dos alunos da AF1/ 
UEE1 e UEE2 participarem 
efetivamente na construção dos 
livros. 
 

Estatística do registo do 
trabalho efetuado pelos 
alunos. 

Promover competências 
comunicacionais e interpessoais 
dos alunos com NEE. 

Fomentar o envolvimento, pelo 
período de duração do projeto, 
dos alunos da sala AF1, UEE1 e 
UEE2, na dramatização dos livros. 

Pelo menos 90% dos alunos da AF1/ 
UEE1 e UEE2 participarem 
efetivamente na dramatização dos 
livros. 

Estatística do registo de 
presença dos alunos nas 
dramatizações. 

Potenciar a inclusão escolar. 

Fomentar o envolvimento, pelo 
período de duração do projeto, 
dos alunos das turmas de 
referência dos alunos da sala AF1, 
UEE1 e UEE2, na preparação da 
dramatização dos livros. 

Pelo menos 80% de alunos das 
turmas de referência que 
participarem efetivamente na 
preparação da dramatização. 

Estatística do registo de 
presença de entrada e 
saída de alunos das 
turmas de referência. 
 
Aplicação de inquérito 
por questionário sobre a 
participação nas 
atividades envolvidas. 
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Projeto 2 - Cientistas de Palmo e Meio 

Responsabilidade: Maria Machado e Cristina Soromenho 

Descrição sumária Público-alvo Calendarização 

Projeto para estimular a curiosidade da criança acerca do mundo natural, 
fomentando o entusiasmo e o interesse pela Cultura Científica.  
Visa promover a aquisição e a mobilização de conhecimentos científicos na 
resolução de problemas do quotidiano e, em simultâneo, facilitar a aprendizagem 
no âmbito das áreas curriculares que se relacionam diretamente com a Ciência. 

 

2.1.  A Galinha Magricela – Uma galinha que de tão magricela não consegue pôr 
ovos nem conquistar o Galo Pimpão. Mas uma fada vai ajudá-la a fazer uma 
viagem pelo mundo fantástico das galinhas, no qual a Química e a Física 
ganham um papel fundamental ao darem energia à galinha para finalmente 
conseguir pôr ovos. 

 

1.º ciclo do ensino básico e ao 
ensino pré-escolar. 

 

Turma do ensino pré-escolar da 
Escola Branquinho da Fonseca. 

Outubro de 2015. 

Outubro de 2016. 

(1.º período) 

 

2.2.  Abracadabra – Comemoração do Dia das bruxas (Halloween). 

Juntam-se as bruxinhas (as professoras de CFQ) e os pequenos feiticeiros (os 
alunos) para fazerem uma caça ao tesouro escondido no castelo do Harry Potter. 
Entre “magias” da Química, descobrem como escapar às ciladas montadas por 
duas bruxas malvadas, sendo ajudados pela sabedoria da feiticeira da cabeleira 
vermelha. 

3.º ano da Escola Branquinho da 
Fonseca. 

Junho de 2015. 

Junho de 2016. 

(3.º período) 
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2.3.  Professores por um dia 

Atividade sobre o papel dos indicadores de ácido-base. Nesta atividade, alguns 
alunos da turma aprendem o papel dos indicadores e explicam o que aprenderam 
aos colegas da turma. 

Começamos no tempo da alquimia, ao ritmo de uma história sobre uma bruxinha 
que nos transporta ao passado. Continuamos embalados nos sonhos de gente que 
fez grandes descobertas científicas e acabamos ao som da “Pedra Filosofal”, onde 
o poeta diz “eles nem sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e 
sempre que o Homem sonha, o mundo pula e avança, como bola colorida entre 
as mãos de uma criança!” 

4.º ano da Escola Branquinho da 
Fonseca. 

Março de 2016 

(2.º período)  

 

 

2.4.  Jogos Loucos da Ciência 

A combinação perfeita entre divertimento, desporto e história da Ciência. Vamos 
ganhar cultura científica, no meio da brincadeira! Quem acertar nas respostas às 
questões sobre a história da ciência duplica a pontuação do jogo. 

4º ano da Escola Branquinho da 
Fonseca. 

Fevereiro de 2016 

(2.º período) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 / 30 

 Objetivos Meta Indicador de medida Avaliação 
P
ro

je
to

 2
 

Despertar o interesse 
científico na criança, a sua 
curiosidade e imaginação, 
abordando a Ciência de forma 
lúdica. 
 
Estimular a criatividade da 
criança na resolução de 
problemas. 
 
Mobilizar os conhecimentos 
para a resolução prática de 
problemas, numa dinâmica de 
saber fazer. 

Organizar, no decorrer do ano 
letivo de 2016/2017, sessões 
experimentais, periódicas, para 
um grupo de 24 alunos do 4.º ano.  

Realizar seis sessões do Clube de 
Cientistas.  

Número de alunos do 4º ano 
inscritos no clube Cientistas de 
Palmo e Meio. 

 

 Número de 

experiências bem 

sucedidas. 

 

Organizar uma sessão por ano para 
cada uma das atividades: Galinha 
Magricela; Abracadabra; Professores 
por um dia; Jogos loucos da Ciência. 

Questionário de 

satisfação.  

80% dos grupos chega a uma solução 
para o problema proposto. 

Resposta correta à 

questão -problema. 

Conseguir manipular os reagentes 
aplicando uma lista de dez regras 
básicas de segurança num 
laboratório.  

90% dos alunos consegue aplicar as 
regras de segurança.  

Resposta a um 

questionário sobre 

regras de segurança e 

materiais de 

laboratório. 
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Projeto 3 - Literacias da leitura, da informação digital e dos media  

Responsabilidade: Ana Cristina Sarmento e Marta Fernandes (Professoras Bibliotecárias) 

Descrição sumária Público-alvo Calendarização 

3.1.  Jornal do Agrupamento 

Redação do jornal, com periodicidade anual, em papel e em formato digital. No 
jornal serão divulgadas, entre outras, as atividades deste projeto. (Sessões 
mensais, com a equipa do jornal). 

Comunidade Escolar. 

3.ºperíodo do ano 
letivo de 2015/ 
2016. 
3.º período do ano 
letivo de 2016/ 
2017. 

3.2.  Formação PORDATA/RBE e Formação PORDATA KIDS 

Explorar as potencialidades das plataformas PORDATA e PORDATA KIDS e aprender 
a interpretar a informação estatística apresentada. (Uma sessão por turma, num 
total de quatro). 

Uma turma de cada um dos 
seguintes anos de escolaridade: 5.º, 
6.º, 9.º e 10.º anos. 

2.º e 3º.períodos 
do ano letivo de 
2015/ de 2016. 
1.º período do ano 
letivo de 2016/ de 
2017. 

3.3.  Comunicar em segurança 

Formar para uma utilização competente e segura da Internet. (Uma sessão por 
turma, num total de duas). 

Uma turma de cada um dos 
seguintes anos de escolaridade: 5.º 
e 6.º anos. 

2.º período do ano 
letivo de 2016/ 
2017 

3.4. Metodologias de trabalho de pesquisa 

Sessões orientadas de metodologias para o trabalho de pesquisa. (Duas sessões, 
por turma, num total de dezasseis). 

Uma turma de cada um dos 
seguintes anos de escolaridade: do 
5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º e 
12.º anos. 

1.º e 2.º períodos 
do ano letivo de  
2015/2016.  
1.º e 2.º períodos 
do ano letivo de 
2016/ 2017. 
1.º e 2.º períodos 
do ano letivo de 
2017/ 2018. 

3.5.  TIC intergeracional 

Alunos do ensino secundário ensinam literacia digital aos utentes seniores do 
Centro de Dia. (Uma sessão semanal). 

Alunos monitores do ensino 
secundário e utentes seniores.  

De outubro de 2016 
a maio de 2017. 
De outubro a 
dezembro de 2017. 
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3.6.  Leituras nas bibliotecas do 1º ciclo 

Sessões de leitura, em todas as escolas do 1º ciclo, dinamizadas pelas professoras 
bibliotecárias e por um elemento da equipa da biblioteca da escola secundária. 
(Uma sessão semanal, num total de 90 sessões). 

Alunos do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos, 
das três escolas do 1.º ciclo do 
Agrupamento. 

De outubro de 2015 
a maio de 2016. 
De outubro de 2016 
a maio de 2017. 
De outubro a 
dezembro de 2017. 

 

 

 

 Objetivos Meta Indicador de medida Avaliação 

3.1. 
 

Desenvolver a leitura e a 

escrita. 

Promover as literacias da 

informação, digital e dos media. 

Lançamento de um número anual 
do jornal do Agrupamento. 

N.º de jornais vendidos. 
Qualidade do jornal, medido 
pelas respostas positivas num 
questionário. 

Número de jornais vendidos. 
Rigor, atualidade, clareza e 
diversidade dos textos. 
Coerência e criatividade da 
imagem e do grafismo. 

3.2. 
 

Promover as literacias da 

informação, digital e dos media. 

Aumentar a literacia estatística. 

Realização de quatro sessões de 
formação para a utilização das 
plataformas Pordata e Pordata 
Kids. 

N.º de sessões realizadas. 
80% dos alunos que 
participaram nas sessões 
elabora trabalhos práticos, 
utilizando corretamente a 
informação. 

Uso significativo e pertinente 
de informação estatística nas 
atividades curriculares 
(trabalhos, testes, outros). 

3.3. 
 

Promover a utilização segura e 

responsável da Internet. 
 

Realização de duas sessões de 
sensibilização para a utilização 
segura da Internet. 

N.º de sessões realizadas. 
80% dos alunos envolvidos, 
através da resposta ao 
questionário aplicado três 
meses após a sessão, revela 
aplicar as regras de 
segurança. 

Questionário sobre tipos de 
uso e procedimentos em 
relação ao correio eletrónico, 
às redes sociais e à Internet 
em geral. 

3.4. 

 
Desenvolver a análise crítica, a 
criatividade e a capacidade de 
resolução de problemas. 
Desenvolver a reflexão 
metódica, o raciocínio lógico e o 

Disponibilização de um conjunto 
básico de recursos documentais – 
em papel e em linha - 
diversificados e adequados a cada 
pesquisa curricular a desenvolver. 
 

Aumentar em 10% os recursos 
documentais específicos 
disponibilizados.  
Aumentar para dezassete o 
número de computadores. 
Aumentar em 10% o número 

Estatísticas de uso dos 
recursos da biblioteca.  
 
Inventário de recursos 
documentais e tecnológicos. 
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gosto pela investigação. 
Incentivar o recurso a 
metodologias científicas.  

 
 

 

Instalação de mais dez 
computadores na biblioteca, 
número mínimo necessário a uma 
turma em trabalho de pesquisa e 
tratamento de informação digital.  
 
Realização de dezasseis sessões de 
pesquisa orientada através do 
trabalho cooperativo entre 
professor, psicólogo escolar e 
professor bibliotecário. 

de sessões de pesquisa. 
Orientada. 
N.º de alunos e professores 
utilizadores da BE em 
atividades curriculares de 
pesquisa.  
 
 

Qualidade dos trabalhos 
realizados no âmbito das 
disciplinas envolvidas. 
 
 

3.5. 
 

Favorecer a realização de 

projetos e parcerias de interesse 

social e cívico que sirvam a 

comunidade. 

Promover a literacia digital dos 

seniores. 

Implementar o espírito de 

entreajuda e cooperação. 

 
 
Realização de quarenta sessões de 
formação de literacia digital. 

 
 
 
 
Aumentar em 10% o número 
de seniores e de alunos 
envolvidos 
Aprendizagens partilhadas. 

 
Registos de observação:  
n.º de envolvidos; 
balanço final das sessões e 
aprendizagens realizadas 
através de debate informal 
entre seniores e alunos 
monitores. 
Publicação das conclusões no 
jornal do AECascais. 

3.6. 
 

Desenvolver o interesse pela 
leitura e pela escrita. 
 
Proporcionar experiências 

diversificadas que permitam o 

desenvolvimento de interesses 

culturais, artísticos, científicos e 

literários. 

Promoção de noventa atividades 
de leitura em voz alta, leitura 
partilhada e animação. 

Aumento de 5% da requisição 
domiciliária. 
Aumento de 10% da leitura 
presencial.  
 

Estatísticas do uso presencial 
e domiciliário dos recursos 
documentais da biblioteca. 
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Projeto 4 - Literacia financeira 

Responsabilidade: Ana Trigo e Margarida Rufino 

Descrição sumária Público-alvo Calendarização 

4.1.  O Mundo do Poupinhas  

Sessões de esclarecimento adequadas a cada grupo etário, sobre hábitos de 
consumo e de educação do consumidor. Articulação com a disciplina de 
complemento curricular do 1.º ciclo. (Uma sessão). 

 

1.º ciclo : três turmas do 3.º ano  
(uma turma de cada escola EB1). 

2.ºperíodo do ano 
letivo de 2015/ 
2016.  
 
2.ºperíodo do ano 
letivo de 2016/ 
2017. 

4.2.  O Consumidor Inteligente 

Sessões de educação financeira adequadas a cada nível etário que incidem nos 
seguintes temas: gestão da semanada, realização de orçamentos e planificação 
dos gastos, comparação dos preços e uso do cartão de débito.  
Articulação com a disciplina de complemento curricular e da disciplina de 
Formação Cívica do 2.º e de 3.º ciclo. (Uma sessão). 

2.º ciclo :duas turmas do 6.º ano.  
3.º ciclo : duas turmas do 9.º ano. 

1.º período do ano 
letivo de 2015/  
2016. 

4.3.  Consumo e Endividamento  

Articulação com os conteúdos das disciplinas de Economia do ensino secundário. 
(Uma sessão). 

Ensino secundário: duas turmas do 
10.º ano e duas turmas do 11.º ano. 

2.ºperíodo do ano 
letivo de 2015/  
2016. 
2.ºperíodo do ano 
letivo de 2016/  
2017. 
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 Objetivos Meta Indicador de medida Avaliação 

4.1. Proporcionar aprendizagens 
significativas de educação 
financeira aos alunos do ensino 
básico (3.º, 6.º e 9.º anos) 
. 

Mobilizar sete turmas pelo período 
de um ano letivo. Aumentar em  30 % o número de 

alunos envolvidos  relativamente ao 
total dos alunos inscritos no ano 
letivo de 2016/2017. 
 
Aumentar em  50 % o número de  
alunos envolvidos relativamente  ao 
ano letivo de 2016/2017. 

Estatística. 
Através do número de 
respostas corretas a um 
questionário.  

4.2. 

4.3. 

Aumentar, nos alunos do ensino 

secundário, os conhecimentos e 

o domínio dos instrumentos 

financeiros indispensáveis ao 

desempenho dos papéis de 

produtores e de consumidores . 

Envolver, por um ano letivo 
(2016/2017), as quatro turmas. 

Mobilizar os alunos do 10.º ano do  
no Curso Profissional de Técnico 
de Marketing . 
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Projeto 5 - Jovens Empreendedores 

Responsabilidade: Ana Trigo e Margarida Rufino 

Descrição sumária Público-alvo Calendarização 

5.1.  Junior Achievement Portugal (JAP) 

Desenvolvimento de ideias com o objetivo de estimular a criatividade e a ligação 
da escola ao mundo. Os temas são diferentes para cada ciclo de escolaridade. 

2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 
12.º anos e turma do curso 
profissional de Marketing. 

Calendarização da 
JAP. 

5.1.1. Para o 1.º ciclo:  

     A Família (1.ºe 2.º anos) 

     A Comunidade (3.ºe 4.º anos)  

Seis turmas (uma turma do 2.º ano e 
uma turma do 3.º ano de cada uma 
das escolas EB1). 

1.º e 2.º períodos  
do ano letivo 2016 
/2017. 
 

5.1.2. Para o 2.º ciclo: 

     A Europa e Eu (5.º e 6.º anos)  

Duas turmas (uma do 5.º ano e 
outra do 6.º ano). 

1.º e 2.º períodos  
do ano letivo  de 
2016 /2017. 
 

5.1.3. Para o 3.º ciclo: 

     É o meu negócio (7.º e 8.º anos)  

     Economia para o Sucesso (9.º ano)  

Uma turma do 8.º ano.  
Duas turmas do 9.º ano. 

1.º e 2.º períodos  
do ano letivo de 
2016 /2017. 
 

5.1.4. Para o Ensino Secundário  

      A Empresa (10.ºe 11.ºe12.º anos) 

Uma turma do 10.º ano, uma turma 
do 11.º ano e uma turma do12º ano 
Turma do curso profissional de 
Marketing (10º ano). 

1.º e 2º períodos  
do ano letivo  de 
2016 /2017. 
 

5.2.  DNA Cascais Escolas Empreendedoras 

Apoio ao desenvolvimento de projetos decorrentes da criatividade dos alunos do 
concelho. Trabalho articulado com a Junior Achievement Portugal.  

 Os temas são diferentes para cada ciclo de ensino. 

4.º,10.º,11.º e 12.ºanos e turma do 
curso profissional de Marketing. 

2.º e 3.º períodos  
do ano letivo  de 
2016 /2017. 
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5.2.1. Para o 1º ciclo: 

          IUPI Bizz Kids (3.º e 4.º anos) 
Três turmas (uma turma do 4.º ano 
de cada uma das escolas EB1). 

2.º período do ano 
letivo de  
2016/2017. 

5.2.2.  Para o Ensino Secundário 

Os projetos do JAP e do DNA Cascais Escolas Empreendedoras participam na 
Feira (I)limitada de Cascais e nas diferentes etapas do concurso do DNA Cascais. 
Uma sessão com a universidade Europeia. 

Uma turma do 10.º ano.  
Uma turma do 11.º ano. 
Turma do curso profissional de 
Marketing (10.º ano). 

2.º período do ano 
letivo  2015/2016 e 
2.º e 3.º períodos 
do ano letivo de 
2016/2017. 
 

 

 Objetivos Meta Indicador de medida Avaliação 

5.1 

Aprender a criar e a gerir, 
durante o ano letivo de 
2016/2017,  um projeto em fase 
experimental. 

Realização de pelo menos duas 
sessões para envolver todos os 
alunos do 3.º ano na apresentação  
uma ideia.  

50% dos alunos do ensino básico de 
cada uma das turmas do 3.º ano 
conseguem transformar uma ideia 
criativa num projeto em fase 
experimental. 

Número de projetos 
concluídos. 

Estatística.  

5.2 

Desafiar os alunos do ensino 
secundário para criarem uma 
miniempresa, durante o ano 
letivo de 2016/2017. 

Realização de pelo menos duas 
sessões  destinadas a envolver 
todos os  alunos do ensino 
secundário do 10.º e do 11.º anos 
do curso de ciências 
socioeconómicas e do 10.º ano do 
curso profissional de técnico de 
Marketing, nas atividades 
seguintes : aprender a planear; 
aprender a fazer um orçamento ;e 
aprender a gerir os recursos de 
uma miniempresa. 

50% dos alunos do ensino secundário 
envolvidos conseguem transformar 
uma ideia criativa numa 
miniempresa. 

Aumentar em 50% o número de 
projetos admitidos às duas fases 
finais dos concursos. 

Número de 
miniempresas criadas. 

Número de 
miniempresas admitidas 
ao concurso da JAP. 

Número de 
miniempresas admitidas 
ao concurso do DNA. 

Estatística. 
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Projeto 6 - Clube Europeu do AE-Cascais – “Um abraço multicultural“ 

Responsabilidade: Ana Moura Trigo e Margarida Rufino 

Descrição sumária Público-alvo Calendarização 

6.1.  Atividades diversas, em articulação com o Referencial Dimensão Europeia da 
Educação (RDEE) e com o Projeto do Referencial de Educação para a 
Segurança, a Defesa e a Paz.  

Comunidade Escolar.  
Ao longo do ano 
letivo de 
2016/2017. 

6.2.  Dia Internacional dos Direitos Humanos  

 Conferência: “O que foi o Holocausto?”  

Duas turmas de cada ano do ensino 
secundário: 10.º,11.ºe 12.º anos. 

1.º período do ano 
letivo de 
2016/2017. 

6.3.  Dia Mundial do Consumidor 

     Em articulação com as atividades sobre Literacia Financeira. 
4.º,6.º,9.º,10.º,11.ºe 12.ºanos. 

1º período do ano 
letivo de 
2016/2017. 

6.4.  Dia Mundial da Árvore 

Atividades práticas, integradas na Agenda para a Sensibilização Ambiental da 
Câmara Municipal de Cascais - Exposição de Trabalhos. 

1.º ciclo (todas as EB1). 
3.º ciclo (9.º ano).  

2º período do ano 
letivo  de 
2015/2016. 
2º período do ano 
de letivo 
2016/2017. 

6.5.  Dia Internacional da Mulher  

Conferência sobre os Direitos das Mulheres. 
 Exposição de trabalhos. 

Duas turmas dos 10.º,11.ºe 12.º 
anos. 

2º período do ano 
letivo de 
2015/2016. 
2º período do ano 
letivo de 
2016/2017.  
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6.6.  Boletim dos Clubes Europeus 

Redação das notícias sobre as atividades do Clube Europeu, com periodicidade 
trimestral, para publicação em formato digital no boletim da DGE. 

Comunidade Escolar. 

2º período do ano 
letivo de 
2015/2016. 
3º período do ano 
letivo de 
2016/2017.  

6.7.  Aula Jacques Delors  

Sessão, destinada a alunos, sobre a Europa. 

Uma turma do 10.ºe uma turma do 
11.º ano. 

3º período do ano 
letivo de 
2016/2017. 

6.8.  Plataforma eTwinning para desenvolvimento de trabalho colaborativo com 
escolas europeias. 

Professores do Clube Europeu e 
outros professores. 

Setembro de 2016 
Ao longo do ano 
letivo de 
2016/2017. 

 

 Objetivos Meta Indicador de medida Avaliação 

P
ro

je
to

 6
 

Desenvolver, ao longo do ano 
letivo 2016/2017, dois itens do 
Referencial Dimensão Europeia 
da Educação. 

No âmbito das atividades a 
desenvolver ao longo do ano letivo 
2016/2017, devem ser  
contemplados pelo menos dois 
itens gerais (um para o ensino 
básico e um para o ensino 
secundário) de cada um dos 
referenciais.  

Conseguir  a participação nas 
atividades de pelo menos 30 % de 
alunos do ensino básico. 

Trabalhos realizados 
com a classificação de 
Bom no âmbito das 
disciplinas: da  
componente 
extracurricular  do 1.º 
ciclo; da Formação 
Cívica do 2.º e do 3.º 
ciclos; da Economia A ; 
 da Economia do curso 
profissional. 
Questionário para 
aferição. 

Desenvolver, ao longo do ano 
letivo 2016/2017, dois itens do 
Projeto do Referencial de 
Educação para a Segurança, a 
Defesa e a Paz. 

Conseguir a participação nas 
atividades de pelo menos 30 % de 
alunos do ensino secundário. 
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Projeto 7 - Sala de explicações 

Responsabilidade: Maria Machado e Cristina Soromenho 

Descrição sumária Público-alvo Calendarização 

Apoio na disciplina de Física e Química A, em pequenos grupos, a alunos que 
demonstrem mérito académico. 

Alunos dos 10.º,11.º e 12º. Anos. 
Ao longo do ano 
letivo de 
2016/2017. 

 

 Objetivos Meta Indicador de medida Avaliação 

P
ro

je
to

 7
 

Apoiar na disciplina de Física e 
Química alunos que 
demonstrem empenho e 
mérito académico. 

Realização de três sessões 
semanais de apoio, em grupos de 
cinco alunos. 

 

Melhorar a classificação final na 
disciplina de Física e Química em 
70% dos alunos inscritos na sala de 
explicações. 

 

Número de alunos 

inscritos. 

Resultados escolares 

desses alunos na 

disciplina. 
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Projeto 8 - Apetrechamento dos laboratórios do Agrupamento de Escolas de Cascais 

 Responsabilidade: Maria Machado e Cristina Soromenho 

Descrição sumária Público-alvo Calendarização 

 

Aquisição de materiais, de equipamento e de reagentes para apoio às atividades 
dos projetos 2, 7 e 8 e às atividades laboratoriais curriculares dos vários níveis de 
ensino. 

 

Alunos de todos os níveis de ensino 
e escolaridade. 

De junho de 2016 
a 
dezembro de 2017. 

 

 Objetivos Meta Indicador de medida Avaliação 

P
ro

je
to

 8
 Apetrechar o Agrupamento com 

o material, equipamento e 
reagentes necessários às 
atividades laboratoriais 
curriculares.  

Reabilitar, em seis meses, a sala 
de Física e Química. 

 

Adquirir, ao longo do período de 
quinze meses, todos os materiais e 
reagentes que permitam o 
funcionamento adequado da 
disciplina de Física e Química. 

Melhorar em 100% as condições de 

trabalho. 

 

Reduzir em 25% a falta de 

reagentes, de materiais e de 

equipamentos.  

Inquérito de satisfação. 

 

 

Atualização do 

inventário no final do 

projeto. 
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Projeto 9 - Clube de Modelismo e de Aeromodelismo 

Responsabilidade: João Lopes da Siva 

Descrição sumária Público-alvo Calendarização 

Atividade de continuação do clube de modelismo e de aeromodelismo iniciado no 
ano letivo 2015/2016. 

Construção de modelos à escala e desenvolvimento das capacidades criativas na 
conceção e criação de um modelo para voar. 

Pretende-se com esta atividade desenvolver novas áreas do conhecimento e 
aumentar a oferta da componente não letiva junto dos alunos do Agrupamento.  

Alunos dos 10.º,11.º e 12.º Anos. 

Aberto a todos os alunos do 
Agrupamento de todos os níveis de 
ensino.  

 

2.º e 3.º períodos 
do ano letivo de 
2015/2016 

 
Ao longo do ano 
letivo de 2016/2017 

 

 Objetivos Meta Indicador de medida Avaliação 

P
ro

je
to

 9
 

Aumentar, no ano letivo de 
2016/2017, a oferta da 
componente não letiva junto dos 
alunos do Agrupamento. 
 
Despertar novos interesses nos 
alunos. 
 
Desenvolver novas áreas do 
conhecimento. 

Conseguir um grupo mínimo de dez 
alunos. 
 
Conclusão de 4 modelos. 
 

Aumentar em 100%, no ano letivo 
de 2016/2017, o número de alunos 
inscritos na atividade, 
relativamente ao ano letivo de 
2015/2016. 
 
Aumentar em 100 % os modelos 
construídos. 

Questionário. 
 
Relatório de atividade.  
 
Apresentação à 
comunidade escolar dos 
modelos construídos. 
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Projeto 10 - Escrever e ler para aprender e para comunicar 

Responsabilidade: Margarida Cabral Fernandes 

Descrição sumária Público-alvo Calendarização 

 

Elaboração de textos de diversas tipologias por alunos e familiares. 

 

Deteção e identificação de incorreções linguísticas em diferentes situações do 

quotidiano. Sessões de leitura, escrita e correção de textos. 

 

Alunos do 10.ºano. 

 

 
Ao longo do ano 
letivo de 2016/2017 
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 Objetivos Meta Indicador de medida Avaliação 
P
ro

je
to

 1
0
 

Proporcionar contextos de 

comunicação significativos para 

o aluno.  

Incentivar a partilha 
intergeracional 
 
Desenvolver a criatividade e o 
espírito crítico. 
 
Incentivar a participação dos 
encarregados de educação nas 
atividades letivas dos seus 
educandos. 

 
Constituição de uma coletânea de 
textos de várias tipologias 
subordinados ao tema Ser Jovem 
em Cascais elaborados por alunos 
do 10º ano e familiares de 
diferentes gerações. 
 
Criação por alunos do 10º ano, 
familiares e amigos.  
de uma lista dos erros (lexicais,  

ortográficos, sintáticos…)mais 

frequentes no nosso quotidiano.  

Criação de hábitos de 

planificação, revisão e correção 

dos textos escritos. 

Contacto com diferentes registos 

linguísticos e situações de 

comunicação. 

Interiorização de uma atitude 
reflexiva sobre a língua. 

Qualidade e diversidade dos textos.  
 
Conseguir, por turma, a 
participação de pelo menos 30% dos 
alunos e familiares seus de 
diferentes gerações. 
 
Número e variedade dos erros 
selecionados.  
 
Número de participantes, por 
período, nas sessões de trabalho.  
 

 

 



29 / 30 

ORÇAMENTO GLOBAL POR PROJETO 

PROJETOS ORÇAMENTO 
Fundação 
Calouste 

Gulbenkian 

Projeto 1 - Quando os livros se transformam 2.118,06 1.780,00 

Projeto 2 - Cientistas de Palmo e Meio 2.030,00 1.715,00 

Projeto 3 - Literacias da leitura, da informação digital e dos media 8.823,99 7.213,99 

Projeto 4 - Literacia financeira 750,00 0,00 

Projeto 5 - Jovens Empreendedores 1.420,00 970,00 

Projeto 6 - Clube Europeu do AECascais “ Um abraço multicultural “ 3.094,00 2.544,00 

Projeto 7 - Sala de explicações 400,00 250,00 

Projeto 8 - Apetrechamento dos laboratórios do AECascais 7.590,00 6.720,00 

Projeto 9 - Clube de Modelismo e de Aeromodelismo 1.320,00 1.030,00 

Projeto 10- Escrever e ler para aprender e para comunicar 
 

0,00 0,00 

TOTAL 27.546,05 € 22.222,99 € 

 
Nota: Orçamento Global Desagregado em anexo. 
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AVALIAÇÃO 

 

As atividades desenvolvidas neste projeto serão avaliadas ao longo de 15 meses. 

Os relatórios serão elaborados de acordo com as normas processuais. 

 

 

 


