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Descrição das atividades desenvolvidas:  

 5 e 6 de setembro: participação no Encontro Regional eTwinning; 

 8 de setembro : reunião com a Diretora do AECascais e com todos os 

docentes do Projeto E.M.A. para: definição das metodologias de trabalho 

em articulação com o PEA e com o PAA ; deliberação conjunta para a 

utilização por cada projeto da primeira entrega de verbas pela FCG; 

 19 de setembro: reunião com as professoras responsáveis pelos Projeto 2-

Cientistas de Palmo e Meio, Projeto 7-Sala de Explicações e Projeto (-

Apetrechamento dos Laboratórios de Física e Química, para estabelecer as 

aquisições mais urgentes para o Laboratório de FQ  e a dinâmica da Sala de 

Explicações e dos Cientistas de palmo e Meio; 

 20 de setembro: reunião com a professora responsável pelo Projeto 10- - 

Escrever e ler para aprender e para comunicar para análise das 

metodologias e estratégias a implementar; nesta reunião foi debatida a 

articulação deste projeto com as atividades dos eventos em 2018 : Cascais –

Encontro das Cidades Educadoras  e Cascais, Capital Europeia da 

Juventude; 

 20 de setembro: reunião com as professoras responsáveis pelos Projeto 5- 

Jovens Empreendedores e Projeto 6-Clube Europeu para fazer um balanço 

sobre a requalificação da sala do Clube Europeu , para deliberar sobre as 

aquisições mais urgentes para o CE e para revisão do Plano de atividades do 

Clube Europeu; 

 3 de outubro: reunião com o professor dinamizador do Clube de 

Aeromodelismo e com o técnico convidado do Clube de Aeromodelismo de 

Lisboa para definição das metodologias de trabalho e elaboração da lista de 

materiais considerados prioritários; 

 3 de outubro: reunião com as professoras responsáveis pelos Projeto 4- 

Literacia Financeira e com uma responsável da Junta de Crédito Público 

para planificação das atividades; 

RELATÓRIO 

Coordenação do Projeto 

 



 4 de outubro: reunião com a coordenadora da biblioteca escolar para 

conhecimento das atividades a serem desenvolvidas no primeiro período e 

definição das aquisições mais urgentes; 

 10 de outubro: reunião com a Diretora do AECascais para o balanço das 

reuniões com os dinamizadores dos dez projetos e receber novas diretivas.   

 

As convocatórias e atas destas reuniões estão arquivadas no  dossiê do Projeto 

E.M.A. 

  

 Foram realizadas outras reuniões de trabalho mas sem convocatória . 
 

Próximas atividades: 

Reunião no dia 4 de janeiro de 2017 com a Diretora do AECascais e todos os 

professores envolvidos no Projeto E.M.A., incluindo a orientadora vocacional, para 

realizar o balanço do primeiro período e propor eventuais alterações de 

metodologias e/ ou de estratégias. 

 

Balanço das atividades -1.ºperíodo  

Todos os professores estiveram empenhados nos projetos de que são responsáveis 

e reportam periodicamente à coordenadora a prossecução dos objetivos de 

estímulo à melhoria das aprendizagens. 

Ainda não decorreu o tempo necessário para se avaliarem resultados concretos 

mas há unanimidade relativamente ao impacto positivo sobre a motivação nas 

turmas envolvidas nos diferentes projetos parcelares. 

O Conselho Pedagógico, através da sua Presidente, a Diretora do Agrupamento de 

Escolas de Cascais, tem sido informado do desenvolvimento do Projeto 

Transforma- Uma Escola de Todos, para Todos. 

Na página eletrónica do Agrupamento de Escolas de Cascais o Projeto E.M.A. foi 

colocado em destaque num separador da página de abertura. 

 

A Coordenadora do Projeto E.M.A.  

(Projeto Transforma- Uma Escola de Todos, para Todos) 

Maria Margarida Andrade Rufino                     Cascais, 13 de dezembro de 2016 
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Recursos financiados pela Fundação Calouste Gulbenkian 

Com o objetivo de apoiar as atividades foram adquiridos: 

 Um computador portátil; 

 Software  “Comunicar com Símbolos”. 

 

Descrição das atividades desenvolvidas: 

 Escolha dos livros a adaptar em Sistemas Aumentativos e Alternativos que 

constam do calendário anexo; 

 Seleção e aquisição do Software “Comunicar com Símbolos”. 

 Escolha e aquisição do computador portátil; 

 Utilização do equipamento adquirido para a construção do livro adaptado 

com a ajuda dos alunos do 4º ano durante o mês de novembro; 

 Seleção, em conjunto  com professores de português da Escola Básica de 

Cascais, de livros do Plano Nacional de Leitura (PNL) para serem  

trabalhados; 

 Desenvolvimento dos procedimentos a seguir discriminados com vista à 

aquisição dos livros a efetuar pelos alunos:   

- planificação de Visita de estudo à Livraria Bertrand na Rua Garrett 73-

75, Lisboa; 

- pedido de autorização de saída para os alunos; 

- pedido de transporte à Câmara Municipal de Cascais; 

RELATÓRIO 

Projeto 1- “Quando os livros se transformam” 

 



 Não foi possível realizar a visita de estudo a 14 de dezembro por não ter 

sido possível arranjar transporte para a data proposta.  Voltamos a propor 

novas datas para  4 de janeiro ou 11 de janeiro, consoante a disponibilização 

de transporte pela CMC; 

 Leitura pelas professoras da UEE1 do livro “O Coelhinho Branco” aos alunos 

da UEE e construção de alguns fantoches das personagens do livro; 

 Início do planeamento da dramatização com a colaboração da Técnica de 

Referência da Ludobiblioteca e de alguns alunos do 4º ano da EB Branquinho 

da Fonseca; 

Próximas atividades: 

Livro  Datas previstas para 

dramatizações 

Destinatários 

“Pequeno azul e 

Pequeno Amarelo” 

1 de fevereiro Turmas a definir, da Escola Básica 

de Cascais 

Dia da Cultura UEE1 e alunos da EB Aldeia de Juso 

O Coelhinho Branco 1 de fevereiro  Alunos 1º ciclo da EB Branquinho da 

Fonseca 

8 de fevereiro Alunos do 1º e 2º anos da EB Areia-

Guincho 

23 de fevereiro Alunos da AF1, UEE2 e turmas a 

definir, da Escola Básica de Cascais 

O pinto borrachudo 17 de maio Alunos 1º ciclo da EB Branquinho da 

Fonseca 

24 de maio Alunos do 1º e 2º anos da EB Aldeia 

de Juso 

 

As professoras: 

 Anabela Santos; Alexandra Nunes; Cláudia Moreira; Cláudia Lourenço; Elisabeth 

Pereira 

Cascais, 13 de dezembro de 2016 
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Atividades desenvolvidas: 

 

Atividade Data de realização Destinatários 

 

Cientistas de 

Palmo e Meio 

12 de outubro   4º ano da Escola Básica Branquinho 

da Fonseca 

16 de novembro 4º ano da Escola Básica Branquinho 

da Fonseca 

Galinha Magricela Junho de 2016 Pré-escolar – Branquinho da Fonseca 

Abracadabra outubro 2016 4º ano da Escola Areia Guincho 

 

Planetário Móvel 

outubro de 2016 4º ano da Escola Branquinho da 

Fonseca 

outubro de 2016 Escola Pereira Coutinho 

 

O Agrupamento de Escolas de Cascais tem fornecido os materiais de 

papelaria e as fotocópias. 

 

As professoras: 

Maria Cristina Soromenho 

Maria do Sameiro 

Cascais, 13 de dezembro de 2016 

RELATÓRIO 

 Projeto 2 - Projeto Cientistas de Palmo e Meio 
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Recursos financiados pela FCG  

 

Com o objetivo de apoiar as atividades de melhoria foram adquiridos quatro 

computadores e um videoprojetor, que já estão à disposição dos utilizadores da 

biblioteca da escola secundária.  

 

Descrição das atividades desenvolvidas 

 

Foram realizadas as seguintes atividades de promoção das literacias digital, estatística 

e da informação: 

 

Metodologias de trabalho de pesquisa  

 

Têm vindo a realizar-se sessões de apoio ao estudo e aos trabalhos de pesquisa, em 

grupo turma ou em pequenos grupos, nas bibliotecas da escola básica e secundária. 

 

Nº de sessões: 20 

Nº de turmas: 4 turmas do 9.º ano; 3 turmas do 10.º ano; 1 turma do 12.º ano 

Nº total de alunos: 200 

Nº de professores: 5 

Recursos utilizados: Guião de apoio à pesquisa; Como elaborar um trabalho; Como 

elaborar um relatório científico; Citação de fontes bibliográficas; Como fazer uma 

apresentação oral; Critérios para avaliar fontes de informação da Internet. 

Estes documentos serão anexados a este relatório (anexo 1). 

 

Comunicar em segurança na Internet  

 

RELATÓRIO 

Projeto 3 - Literacias da leitura, da informação digital e 

dos media 
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Sessão realizada em articulação com a Fundação PT, com o objetivo de contribuir 

para uma cidadania digital, segura e responsável.  

Nº de sessões: 7 

Nº de turmas: 2 turmas de 5.º ano; 4 turmas de 6.º; 6 turmas de 9.º ano; 1 turma de 

12.º ano  

Nº total de alunos: 180 

Nº de professores: 6 

Recursos utilizados: recursos da Fundação PT que vão ficar disponíveis para replicar 

em pequenas ações sobre segurança na Internet no ensino básico. 

 

Plataformas PORDATA e PORDATA KIDS  

 

 Introdução ao uso e exploração das bases de dados PORDATA e PORDATA KIDS, 

em articulação com a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a Rede de Bibliotecas 

Escolares. Os objetivos são dar a conhecer duas plataformas que podem ser usadas 

como fonte de conhecimento e recurso curricular, ensinar a interpretar dados 

estatísticos e a correlacionar variáveis. 

 

Nº de sessões: 6 

Nº de turmas: 2 turmas de 5.º ano; 4 turmas de 6.º; 5 turmas de 9.º ano; 1 turma de 

12.º ano; 3 alunos do 10.º ano 

Nº total de alunos: 144 

Nº de professores: 6 

Recursos utilizados: PORDATA e PORDATA KIDS 

 

A Estatística Vai  À Escola (AEVAE) 

 

Um projeto da Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE) em articulação com o 

Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL), que visa 

promover a Estatística junto dos alunos do Ensino Secundário. A dinamização é da 

responsabilidade de dois professores universitários. 

 

Nº de sessões: 3 

Nº de turmas: 5 turmas do 10.º ano; 1 turma de 11.º ano 

Nº total de alunos: 140 

Nº de professores: 5 
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Recursos utilizados: Apresentações dos oradores. 

 

 

 

Foram realizadas as seguintes atividades de promoção da leitura: 

 

Leitura semanais 

 

Atividade dinamizada pelas duas professoras bibliotecárias e por uma professora da 

equipa da biblioteca, nas três escolas básicas do 1.º ciclo. Foram lidos e trabalhados 9 

contos de livros das Metas Literárias, em articulação com os professores titulares das 

turmas. 

 

Nº de sessões: 24 (8 sessões por escola) 

Nº de turmas: 3 turmas de cada ano de escolaridade do 1.º ciclo, num total de 12  

Nº total de alunos: 295 

Nº de professores: 12 professores titulares de turma 

Recursos utilizados: “ A flor vai ver o mar”; “A ovelhinha preta”; “O príncipe com 

orelhas de burro”; “O rabo do gato”; “Robertices”; “Poemas da verdade e da mentira”; 

“O gigante egoísta”; “Os cisnes selvagens”; “A casa antiga”.  

 

Newsletter do Agrupamento - O 1º jornal digital será publicado em dezembro. 

 

Iniciou-se a publicação de uma newsletter digital trimestral, a fim de ir divulgando os 

diversos projetos/atividades em curso no agrupamento, incluindo o projeto E.M.A..  

O jornal impresso sairá, como previsto, no final do ano letivo.  

A newsletter será anexada a este relatório (anexo 2). 

 

Literacia digital para seniores 

 

O projeto TIC Intergeracional visa promover as tecnologias da informação e da 

comunicação, junto da população mais idosa. Conta com a colaboração de sete 

alunos do 10.º ano que se dispuseram a ensinar informática aos utentes do Centro de 

Dia da Junta de Freguesia de Cascais-Estoril. Fomentar a solidariedade e o espírito de 

voluntariado nos mais jovens são, também, objetivos desta iniciativa. 
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Nº de sessões: 5 sessões  

Nº de alunos: 7 

Nº de utentes: 7 

Recursos utilizados: espaço e equipamento informático da biblioteca da Escola 

Secundária de Cascais. 

 

 

Avaliação 

 

No que respeita à avaliação das aprendizagens de literacia realizados pelos alunos, 

este período foi essencialmente dedicado à construção dos próprios instrumentos de 

avaliação. Trata-se de aprendizagens de competências e não de conteúdos, por isso, 

a avaliação é mais complexa e difícil de ser efetuada no curto prazo. 

Em articulação com duas das professoras de Português, começámos por usar uma 

grelha própria daquela disciplina para verificar alguns itens de literacia de informação. 

A título experimental, aplicou-se a grelha a trabalhos produzidos naquela disciplina, 

por turmas do 12.º ano, tendo-se concluído ser necessário construir uma grelha mais 

completa e mais específica. 

No 2.º período, irá ser aplicada a todas as turmas de 9.º ano e de 10.º ano, envolvidas 

no projeto, a grelha de observação anexa, elaborada a partir da anterior e do Modelo 

de Avaliação das Bibliotecas Escolares (anexo 3). 

Impõe-se, ainda, a atenção aos resultados escolares dos alunos ao longo do ano, bem 

assim como, no que diz respeito à literacia estatística e aos trabalhos que os alunos 

possam fazer, usando a PORDATA e a PORDATA KIDS como fontes de informação. 

Ao nível da leitura, foi igualmente adaptada uma ficha de avaliação para ser usada 

uma vez por período nas turmas do 1.º ciclo onde se desenvolvem as sessões de 

leitura (anexo 3). 

Relativamente à literacia digital para seniores, este ano, estão a verificar-se 

constrangimentos de dois tipos: o horário da turma dos alunos monitores foi alterado, 

já depois do início da atividade, pelo que deixaram de ter disponibilidade de tempo no 

horário preferencial dos utentes. Alguns destes, por sua vez, têm sido afetados por 

problemas de saúde, diminuindo a assiduidade. Esta avaliação recomenda que se 

procure outra instituição para recrutar outros interessados. 

 

As professoras bibliotecárias: Cristina Sarmento e Marta Fernandes 

Cascais, 10 de dezembro de 2016 
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P3-1- Grelha de observação das literacias da informação, tecnológica e digital  

 

Competências observadas  

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupo C 

Aluno/ 
grupo D 

Aluno/ 
grupo E 

1. Identifica fontes de informação potenciais e formas de lhes aceder.      

2. Localiza livros e outros recursos na biblioteca.      

3. Pesquisa informação na Internet e noutros suportes digitais (CD, DVD, CD-ROM, outros).      

4. Regista as referências bibliográficas dos documentos utilizados.      

5.Analisa os dados informativos de um texto ou obra (nomeadamente, títulos e subtítulos, 
índices, resumos, outros), utilizando-os para inferir o conteúdo e utilidade do documento e 
para o escolher, ou rejeitar, como fonte (no quadro de um projeto de investigação ou de uma 
pesquisa documental). 

     

6. Avalia a relevância, a fiabilidade e a validade da informação nos diferentes recursos.      

7. Localiza e extrai informação de diferentes suportes e tipos de documentos, recorrendo à 
perceção global e à leitura rápida e em diagonal do seu conteúdo, seguindo ligações 
preferenciais, ou outras estratégias. 

     

8. Utiliza estratégias adequadas para registo de informação (toma notas, faz resumos, 
seleciona excertos, identifica frases e palavras-chave, realiza esquemas, outros). 

     

 
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.  
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P3-2- Grelha de observação de trabalhos escolares dos alunos 

 
 

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupo C 

Aluno/ 
grupo D 

Aluno/ 
grupo E 

1. Utiliza diferentes fontes de informação.      

2. Seleciona informação relevante, de acordo com a tarefa ou com o tema abordado.      

3. Combina, de forma adequada, informação recolhida em diferentes fontes.      

4. Aprofunda, por sua iniciativa, a tarefa inicialmente proposta (p. ex., recorre a outras 
leituras e a outras fontes para além das indicadas). 

     

5. Utiliza imagens com critério (relacionadas com os conteúdos tratados e legendadas).      

6. Organiza o documento de acordo com um índice ordenado de que fazem parte uma 
introdução, um desenvolvimento (eventualmente dividido em partes ou capítulos) e uma 
conclusão. 

     

7. Inclui, sempre que necessário, notas e anexos, devidamente sinalizados.      

8. Regista numa bibliografia as referências dos documentos utilizados.      

 
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.  
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P3-3 – Grelha de observação de atividades de leitura 
 
 

Competências observadas 

Nível de Desempenho: 
1- Insuficiente; 2- Suficiente; 3- Bom; 4- Muito 

Bom 

Aluno/ 
grupo A 

Aluno/ 
grupo B 

Aluno/ 
grupo C 

Aluno/ 
grupo D 

Aluno/ 
grupo E 

1. Demonstra motivação e interesse pela atividade.      

2. Participa, de modo produtivo, nos vários aspetos que compõem a atividade.      

3. Compreende os processos narrativos, antecipando acontecimentos e fazendo inferências.      

4. Interpreta adequadamente o texto, tecendo comentários sobre personagens ou 
acontecimentos. 

     

5. Associa os acontecimentos narrados a outras leituras realizadas.      

6. Compreende textos escritos com complexidade e extensão adequadas ao nível de 
escolaridade em que se encontra. 

     

 
Fonte: Modelo de avaliação da biblioteca escolar 2014/2017, RBE.  
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Recursos financiados pela FCG  

Não foi previsto financiamento da FCG para este projeto que tem como parceiros a 

Direção Geral do Consumidor (DGC) e o Instituto Superior de Economia  através do 

GOEC- Gabinete de Apoio ao Endividamento dos Consumidores. 

 

Atividades desenvolvidas: 

 Elaboração do Programa de Educação Financeira para os três ciclos de 

escolaridade; 

 Reunião com a promotora do projeto , Dr.ª Maria João Leite ; 

 Agendamento de duas reuniões com a DGC e o GOEC que não se 

concretizaram; 

 Reuniões de trabalho com pequenos grupos de alunos do 12.º ano do Curso de 

Ciências Socioeconómicas. 

 

Dificuldades: 

 

Devido à mudança de Diretor Geral na DGC o projeto de Educação Financeira 

implementado no ano letivo anterior ainda não tem data prevista para o ser 

iniciado. O ISEG-GOEC só pode dar continuidade em articulação com a DGC porque 

ambos são coautores do programa. 

 

Estratégia de substituição 

 

 Para a eventualidade do Programa da DGC-ISEG não se concretizar estão a 

ser preparados alunos do 12.º ano do Curso de Ciências Socioeconómicas, 

RELATÓRIO 

PROJETO 4- LITERACIA FINANCEIRA 



para dinamizarem sessões de educação financeira nas escolas básicas do 

AECascais; 

 Nesta preparação estão ser trabalhados o Referencial de Educação 

Financeira “Todos contam” em conjunto com o Manual de Educação 

Financeira para o 2º ciclo da responsabilidade da  DGE. 

 

Próximas atividades: 

 Reuniões de trabalho com os alunos para preparação do material do 1º e do 

2º ciclos. 

 

 

As professoras  

Ana Moura Trigo 

Maria Margarida Andrade Rufino                

 

    Cascais,   13 de dezembro de 2016                       
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Atividades desenvolvidas : 

 

 Criação de uma ficha de avaliação; 

 Realização de uma sessão de esclarecimento para cada turma 

(11.ºE1,12.ºD+G e 12.ºE e 10.ºTM) sobre o manual “A Empresa” com o gestor 

de Projeto do Junior Achievement Portugal, Dr. Gonçalo Duque; 

 Organização dos grupos de alunos participantes ; 

 Reunião, em horário extralectivo, com os grupos de cada uma das turmas 

para trabalhar o brainstorming; 

 Reunião, em horário extralectivo, com os grupos de cada uma das turmas 

para recolha das ideias e orientação dos grupos; 

 Elaboração de uma ficha de trabalho sobre a Ideia de Negócio para os 

grupos preencherem com as ideias geradas, com data limite de entrega a 6 

de dezembro do corrente ano; 

 Três professoras envolvidas no Projeto iniciaram, no dia 28 de novembro, a 

formação semanal ( 18:00 /20:30 )  de professores promovida pelo DNA 

Cascais e que se prolonga  até dia 13 de Fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

Resultados parciais: 22 alunos do 10ºTM,17 alunos do 11.º E1, 9 do 12.ºD+G e 18 do 

12º E geraram 51 ideias.  

 

 

RELATÓRIO 

 P 5 – JAP/DNA CASCAIS - JOVENS EMPREENDEDORES 

 



Próximas atividades:  

 Janeiro de 2017: trabalho, em horário extralectivo, de seleção/eliminação 

das ideias consideradas pelos grupos sob a orientação dos professores como 

pouco criativas ou de difícil exequibilidade; 

 Fevereiro e Março de 2017: Reuniões de esclarecimento e de orientação dos 

alunos para a realização do sumário executivo (Gestores do JAP/DNA e 

professora coordenadora). 

 

A professora coordenadora  

Maria Margarida Andrade Rufino                

 

    Cascais,   13 de dezembro de 2016                       
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Recursos financiados pela FCG  

Com o objetivo de apoiar as atividades do Clube Europeu do AECascais  foram 

adquiridos dois computadores, que já estão à disposição dos utilizadores na sala 

14-sala sede do CE.  

 

Atividades desenvolvidas: 

 Continuação da requalificação do espaço com o financiamento do AECascais; 

 Elaboração do Plano Anual de Atividades do Clube Europeu do AECascais; 

 Atualização do registo do CE na Rede Nacional dos Clubes Europeus; 

 Trabalho com os  alunos para a produção de notícias destinadas ao boletim 

do Clubes Europeus da DGES; 

 Realização da Semana de Combate à Pobreza e à Exclusão Social em 

parceria com a Rede Social da Câmara Municipal de Cascais que incluiu uma 

sensibilização para a prossecução dos valores da Carta Europeia dos 

Direitos Fundamentais através da apresentação de projetos solidários e dev 

uma recolha de agasalhos ; 

 Entrega dos resultados da recolha de agasalhos a uma instituição social 

sinalizada na Rede Social do Concelho; 

 Participação de duas professoras no II Encontro Nacional dos Clubes 

Europeus; 

 Realização de um debate sobre direitos humanos e justiça com o apoio da 

Associação Sindical do Juízes Portugueses  no âmbito da Semana do 

Tribunal Porta Aberta. 

 Início do trabalho de investigação sobre “A Europa dos Valores” para 

participação no concurso promovido sobre esta temática pela Rede Nacional 

RELATÓRIO 

PROJETO 6 - CLUBE EUROPEU DO AECASCAIS  

“ UM ABRAÇO MULTICULTURAL “ 



dos Clubes Europeus, a ser desenvolvido pela turma do 12ºG do Curso de 

Estudos Humanísticos e que vai desenrolar-se por cerca de 5 meses. 

Próximas atividades: 

9 de janeiro: “Holocausto” que por imprevisto do orador convidado, Dr Ricardo 

Presumido, não pode ser realizado no dia 12 de Dezembro para assinalar o Dia 

Mundial dos Direitos Humanos (10 de dezembro); 

Visita ao Centro Europeu Jacques Delors;  

8 a 13 de maio: Semana da Europa com um programa diversificado que inclui a 

dinamização pelos alunos do 12.ºD-E –G de atividades sobre a Europa nas restantes 

escolas do Agrupamento . 

 

Resultados parciais: Vários alunos iniciaram atividades de voluntariado em duas 

instituições Reefood Cascais e Cozinha com Alma 

 

 

 

As professoras  

Ana Moura Trigo 

Maria Margarida Andrade Rufino                

 

    Cascais,   13 de dezembro de 2016                       
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Recursos financiados pela Fundação Calouste Gulbenkian 

Com o objetivo de apoiar as atividades foram adquiridos:  

 Um computador portátil ;  

 Máquinas de calcular ; 

 Quadro em porcelana , apagadores e canetas para o quadro. 

 

 

Descrição das Atividades desenvolvidas : 

 Requalificação da sala (consertos diversos, pintura e colocação de chão com 

o apoio humano do AECascais e material de entidades externas ); 

 Planeamento do funcionamento da Sala de Explicações : definição dos 

horários e seleção dos alunos; 

 Inicio das sessões em 6 de outubro de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

Projeto 7- Sala de Explicações 

 



Próximas atividades: 

Os grupos de trabalho têm funcionado desde o início do mês de outubro, de 

acordo com as tabelas abaixo indicadas. 

 Segunda-feira (16.15h – 17.00h) - Professora Cristina Soromenho 

Aluno Turma 

Henrique Matos 11º C1 

Inês Alves 11º C1 

Beatriz Rosado 11º C1 

Margarida Leal 11º C1 

Carolina Gonçalves 11º C1 

 

 Quarta-feira (14.30h - 15.15h) – Professoras Maria Machado/Cristina 

Soromenho 

Aluno Turma Aluno Turma 

Filipe Oliveira 11º C2 Rodrigo Henriques 11º C1 

Inês Simões 11º C2 Duarte Grego 11º C2 

Inês Guiomar 11º C1 Francisco Soares 11º C2 

Mariana Brito 11º C2 Teresa Kibinza 11º C1 

Nuno Nunes 11º C1 Roberto Xufre 11º C1 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quinta-feira (16.15h – 17.00h) -  Professora Cristina Soromenho 

Aluno Turma 

Matilde Matos 11º C1 

João Araújo 11º C1 

Salvador Saldanha 11º C1 

Henrique Melo 11º C2 

Carolina Ramos 11º C1 

 

Relativamente à sala de explicações estamos à espera dos resultados dos testes, 

para ver se estão a ser cumpridos os objetivos. Além disso a frequência tem sido 

boa, apenas um aluno esteve a faltar por estar internado no hospital e um outro 

que já foi substituído. Têm sido sempre assinadas folha de presenças. 

As salas já levaram uma 1ª mão de tinta (dada pelos funcionários) mas aguarda-se 

que nos patrocinem o chão para a empresa Pinto e Bentes vir colocar e pintar 

definitivamente com a tinta que o AKI ofereceu e já está na Escola.  

Os materiais já têm vindo a chegar, desde os materiais de vidro, aos reagentes, 

passando pelas máquinas de calcular e pelos sensores. 

 

As professoras: 

Maria Machado e Cristina Soromenho 

 

Cascais, 13 de dezembro de 2016 
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Recursos financiados pela Fundação Calouste Gulbenkian 

Com o objetivo de apoiar as atividades foram adquiridos:  

 Materiais diversos de vidro, plástico e metálico ; 

 Material de Física; 

 Reagentes; 

 Transporte de alunos; 

 Quadro em porcelana , apagadores e canetas para o quadro. 

 

Descrição das Atividades desenvolvidas : 

 Sessões do Projeto Cientistas de Palmo e Meio (ver relatório do Projeto 2)  

 12 outubro – o papel dos indicadores de ácido-base 

 13 de outubro – visita do planetário móvel 

 31 de outubro – Halloween 

 16 de novembro - eletricidade 

Próximas atividades: 

 18 de janeiro – a designar 

 8 fevereiro – a designar 

 8 março – a designar 

RELATÓRIO 

Projeto 8 - Apetrechamento dos laboratórios do AECascais 

 



 10 maio – a designar 

 14 junho – a designar 

 22 junho – galinha magricela 

 

 

As professoras: 

Maria Cristina Soromenho 

Maria do Sameiro 

Cascais, 13 de dezembro de 2016 
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Recursos financiados pela FCG  

Com o objetivo de apoiar as atividades do Clube de Aeromodelismo  foram 

adquiridos dois motores e material diverso para a construção de um modelo de um 

avião à escala. 

 

Atividades desenvolvidas: 

  Foram realizadas 6 sessões de planificação e construção de um modelo de 

um hidroavião, tendo sido feita a divulgação à comunidade escolar através 

de vários cartazes, afixados na Escola Secundária de Cascais. 

 Ensaio e etiquetagem dos materiais adquiridos. 

 Deu-se início à construção da asa do modelo com aproximadamente 1,00 

metro de envergadura, tendo a actividade sido seguida pelos alunos 

presentes com muito entusiasmo e sucesso.  

 Contamos com o apoio do Eng.º José António Santos da Federação de 

Aeromodelismo de Lisboa que explica os conteúdos teóricos de engenharia 

aerodinâmica e demonstra  os princípios básicos de voo dos aviões e ajuda 

na aplicação das técnicas de construção do modelo em causa. 

 

Resultados parciais: a adesão dos alunos é muito positiva e tem-se verificado um 

grande interese pela investigação do tema. Dada a motivação demonstrada, prevê-

se um impacto nos resultados destes alunos nas disciplinas curriculares.  

 

RELATÓRIO 

PROJETO 9 - CLUBE DE AEROMODELISMO  



Próximas atividades: 

 

 Conclusão do modelo do avião até final de janeiro de 2017; 

 O lançamento e batismo de voo estão previstos para meados de fevereiro de 

2017.  

 

O professor coordenador 

João Lopes da Silva 

 

 

    Cascais,   13 de dezembro de 2016                       
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Atividades desenvolvidas : 

 Sensibilização e mobilização dos alunos (10º C1, 10º C2 e 10ºC3) para o 

projeto através do esclarecimento dos objetivos e das atividades a 

desenvolver.   

 Recolha de textos para análise (10 textos do 10ºC1, 28 do 10ºC2 e 13 do 10º 

C3), determinação da sua qualidade e definição das tipologias textuais a 

desenvolver, tendo em conta a competência linguística dos alunos e a 

disponibilidade dos familiares.  

 Levantamento e registo de expressões do quotidiano com erros gramaticais 

e sua análise em aula.  

Resultados parciais:  

 Participação de 12 alunos do 10º C2 e C3 e de familiares.  

Próximas atividades:  

 Redação orientada de textos de diversas tipologias com aproveitamento dos 

já elaborados – sessões de trabalho em horário extralectivo com os alunos 

participantes. 

 Ilustração de alguns textos.  

 Continuação do levantamento de expressões com erros gramaticais e sua 

classificação.   

 

A professora: 

Maria Margarida Cabral Fernandes  

       Cascais, 13 de dezembro  de 2016 

RELATÓRIO 

 P10 – ESCREVER E LER PARA APRENDER E PARA COMUNICAR 

 


