setembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Comissão de Promoção da Disciplina Professor responsável: Teresa Maria Gomes Spínola
Data de início da atividade: 01-09-2019

Data de fim da atividade: 30-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola
em função do sucesso educativo dos seus
alunos, através do estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho docente;, 3.
Promoção de princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Defesa e prática dos
valores sociais e
morais através de
desafios e
compromissos
períodicos.

Promover o
relacionamento
saudável entre
alunos, professores
e funcionários

Reflexão sobre temas
como a comunicação
interpessoal e resolução de
problemas: parar e pensar,
cooperar e trabalhar em
equipa.
Sensibilização dos alunos
para a defesa de prática
dos valores sociais e
morais através de desafios
e compromissos

Arnaldo Nóbrega,
Cristina Pita, Graça
Santos, Lígia
Rodrigues e Teresa
Spínola

Fotocópias sobre
os temas a abordar

Rubina Gomes

Avaliação sobre
perceção dos
alunos mediante
preenchimento de
uma ficha
Análise das
ocorrências
verificadas

setembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Comissão de Promoção da Disciplina Professor responsável: Teresa Maria Gomes Spínola
Data de início da atividade: 01-09-2019

Data de fim da atividade: 30-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na sensibilização para os
valores e a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Medida de
acompanhamento
individual dos casos
mais graves de
comportamentos
indevidos

Promover
atitudes de
respeito entre
alunos

Criar mecaninsmos de
autocontrolo emocional
e comportamental
Monotorizar a conduta
dos alunos com
comportamentos
desviantes
Responsabilizar os
alunos para a adoçõa
de comportamentos
cívicos ajustadoa

Arnaldo Nóbrega,
Cristina Pita, Graça
Santos, Teresa
Spínola, Lígia
Rodrigues

Fotocópias

Rugina Gomes

Ficha individual de
intervenção,
acompanhamento e
avaliação do aluno

setembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Comissão de Promoção da Disciplina Professor responsável: Teresa Maria Gomes Spínola
Data de início da atividade: 01-09-2019

Data de fim da atividade: 30-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para os valores
e a sua ligação à comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o mundo.

Espaços de
participação e
reflexão
comunitária

Criar um ambiente sólido
de partilha de ideias e de
estimulo à mudança de
atitudes
comportamentais

Dinamização de
palestras, debates e
workshops que
permitam a partilha de
ideias e reflexão

Arnaldo Nóbrega,
Cristina Pita, Graça
Santos, Teresa
Spínola, Lígia
Rodrigues

Fotocópias

Rubina Gomes

Questionários de
avaliação e
relatório de
atividades

setembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 10-09-2019

Data de fim da atividade: 10-09-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Ação de sensibilização para o
pessoal docente sobre o Plano de
Prevenção e Emergência, o
funcionamento da Estrutura Interna
de Segurança e apresentação dos
Relatórios dos Exercícios de
Evacuação e de Abrigo.

Sensibilizar o pessoal
docente para o
cumprimento das
medidas de
segurança e
autoproteção.

Comunicação oral
com suporte
multimédia.

Delegados de
Segurança

------------------------------------------

-------------------------------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção
e Emergência através
de relatório escrito.

setembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 10-09-2019

Data de fim da atividade: 10-09-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização
para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Ação de formação
“Primeiros
Socorros”, para
pessoal docente e
não docente.

Saber noções básicas de
Primeiros Socorros e ser
capaz de responder
eficazmente a uma situação
de doença súbita.
Dotar o pessoal não
docente de conhecimentos
que possibilitem a atuação
em situações de socorro em
contexto escolar.

Comunicação oral com
suporte multimédia.
Simulação e treino de
situações de emergência
no âmbito da doença
súbita.

Delegados de
Segurança

--------------------------------

-----------------------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção e
Emergência através de
relatório escrito.

setembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 13-09-2019

Data de fim da atividade: 13-09-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Ação de sensibilização para
Encarregados de Educação dos
alunos do 5º ano de escolaridade
sobre o Plano de Emergência
Familiar, os temas a desenvolver
no projeto ESPR, nas aulas de
FPS, e no âmbito do PPE.

Sensibilizar os Encarregados de
Educação dos alunos do 5º ano
de escolaridade para o Plano de
Emergência Familiar, os temas a
desenvolver no projeto ESPR,
nas aulas de FPS, e no âmbito
do PPE.

Comunicação
oral.

Delegados de
Segurança

-----------------------------

--------------------------

Avaliação de
desempenho no
âmbito do Plano de
Emergência
Familiar.

setembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Viver com Amor e Afecto Professor responsável: Ana Costa e Anabela Pires
Data de início da atividade: 16-09-2019

Data de fim da atividade: 09-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere e
a uma comunidade mais alargada – o mundo.

Recolha de
vestuário, calçado,
livros e
brinquedos.

- Desenvolver atitudes de
cooperação e de entreajuda
para com as pessoas mais
carenciadas;
- Minimizar as
consequências da pobreza
no seio das famílias dos
nossos alunos mais
desfavorecidos.

Angariação de roupas,
calçado, livros e
brinquedos.

Equipa do projeto
e comunidade
escolar.

Sem efeitos.

Nenhumas
parcerias.

Atividade dependente da
adesão dos membros da
comunidade educativa à
atividade.
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 16-09-2019

Data de fim da atividade: 10-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Aplicação dos temas do
Projeto de Educação para
a Segurança e Prevenção
de Riscos nas turmas de
5.º, 7.º e 9.º anos de
escolaridade.

Dotar os alunos do
conhecimento das
medidas de autoproteção
e desenvolver atitudes
preventivas face a
situações de risco e
emergência.

Comunicação oral com
suporte multimédia,
simulação e treino das
medidas de
autoproteção.

Professores
aplicadores do
PESPR
Delegados de
Segurança

------------------------

Direção Regional
de Educação
Serviço Regional
de Proteção Civil
IA Saúde
Associação
Insular de
Geografia
Madeira
Defesa do
Consumidor

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção e
Emergência, na área de
Formação Pessoal e
Social.

setembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 16-09-2019

Data de fim da atividade: 24-07-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o mundo.

Preenchimento das
fichas do Caderno
Técnico.

Dotar a escola do
Caderno Técnico no
âmbito do Plano de
Prevenção e
Emergência.

Preenchimento das
fichas do Caderno
Técnico.

Delegados de
Segurança

-----------------------

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

Serviço Regional
de Proteção Civil

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório escrito.

setembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 23-09-2019

Data de fim da atividade: 13-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para
os valores e a sua ligação à comunidade
em que se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
evacuação” com as
turmas do 2ºCiclo, 3ºCiclo
e Secundário.

Executar corretamente
os procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança
Diretores de
Turma

------------------------------------

---------------------------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção e
Emergência através de
relatório escrito.

setembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Viver com Amor e Afecto Professor responsável: Ana Costa e Anabela Pires
Data de início da atividade: 25-09-2019

Data de fim da atividade: 03-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para
os valores e a sua ligação à comunidade
em que se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Venda de produtos
alimentares no bar
dos professores
(Quartas-feiras)

- Desenvolver atitudes de
cooperação e de
entreajuda para com as
pessoas mais
carenciadas;
- Minimizar as
consequências da pobreza
no seio das famílias dos
nossos alunos mais
desfavorecidos.

Angariação de fundos
monetários para a aquisição
de bens alimentares não
perecíveis de 1ª
necessidade.

Equipa do
projeto.

Não se aplica.

Nenhumas
parcerias.

Atividade dependente
da adesão dos
membros da
comunidade educativa
à atividade.

setembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 26-09-2019

Data de fim da atividade: 26-09-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que
se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Ação de formação para o pessoal
docente da turma do 11ºF sobre
os procedimentos a adotar com
os alunos com dificuldades
motoras e prestação de socorro
em caso de doença súbita, no
âmbito do Plano de Prevenção e
Emergência.

Executar corretamente
os procedimentos de
evacuação e abrigo com
os alunos com
dificuldades motoras em
caso de emergência.
Saber noções básicas
de Primeiros Socorros e
ser capaz de responder
eficazmente a uma
situação de doença
súbita.

Comunicação oral com
suporte multimédia, treino
e simulação dos
procedimentos de
evacuação e abrigo em
caso de emergência.
Simulação e treino de
situações de emergência
no âmbito da doença
súbita.

Delegados de
Segurança

-------------------------------------

------------------------------------

Avaliação de
desempenho no
âmbito do Plano de
Prevenção e
Emergência através
de relatório escrito.

setembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 26-09-2019

Data de fim da atividade: 26-09-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Ação de formação para o
pessoal docente da turma do
10ºE sobre os procedimentos a
adotar na prestação de socorro
em caso de doença súbita, no
âmbito do Plano de Prevenção e
Emergência.

Saber noções básicas
de Primeiros Socorros
e ser capaz de
responder eficazmente
a uma situação de
doença súbita.

Comunicação oral,
simulação e treino de
situações de emergência
no âmbito da doença
súbita.

Delegados de
Segurança

-------------------------------------

---------------------------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção
e Emergência através
de relatório escrito.

setembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 26-09-2019

Data de fim da atividade: 26-09-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Ação de formação para o
pessoal docente da turma do
8ºC sobre os procedimentos a
adotar na prestação de socorro
em caso de doença súbita, no
âmbito do Plano de Prevenção e
Emergência.

Saber noções básicas
de Primeiros Socorros
e ser capaz de
responder eficazmente
a uma situação de
doença súbita.

Comunicação oral e
simulação de situações
de emergência no
âmbito da doença súbita.

Delegados de
Segurança

------------------------------------

----------------------------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção
e Emergência através
de relatório escrito.

setembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Matemática (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Marília Gouveia
Data de início da atividade: 30-09-2019

Data de fim da atividade: 30-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 2. Diversificação
da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e
alternativas de formação para os seus alunos,
tendo em vista as suas aptidões e dificuldades e a
sua integração na vida ativa;

Curiosidades Matemáticas:
- Outra forma de calcular potências;
- Os números googol e googolplex;
- O número 12345679;
- Quais são os anos bissextos?
- Área da superfície corporal;
- O homem que memorizou mais de
100.000 casas decimais do Pi;
- Um estranh

OBJETIVO ESTRATÉGIAS
Sensibilizar
a
comunidade
para o gosto
pela
Matemática.

Utilizar os
recursos digitais
(site da escola)
para a divulgação
das diferentes
curiosidades
matemáticas.

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

Responsável pelo
site da escola
(Prof. Élia Freitas);
Delegada e
professora do
grupo de
Matemática (Prof.
Marília Gouveia)

Não aplicável

Não aplicável

A atividade está a
decorrer durante
este ano letivo.

setembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Informática Professor responsável: Mónica Velosa
Data de início da atividade: 30-09-2019

Data de fim da atividade: 03-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência
na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em
vista as suas aptidões e dificuldades e a sua
integração na vida ativa;

Participação de
uma equipa do
5.ºB na iniciativa
Líderes Digitais

Intervir tanto junto dos seus
pares como dos restantes
membros da comunidade
educativa em que se
inserem, incentivando-os à
adoção de uma atitude
crítica, refletida e
responsável no uso de
tecnologias e ambientes
digitais.

Realização de
campanhas de
sensibilização,
dirigidas à comunidade
educativa em que se
inserem

Professor/Alunos

Nenhum

EQUIPA DE RECURSOS E
TECNOLOGIAS
EDUCATIVAS/Seguranet

Participação
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade artística dança Professor responsável: Ana Cristina Pires Vasconcelos
Data de início da atividade: 01-10-2019

Data de fim da atividade: 25-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

2. Diversificação da oferta curricular da escola, através da persistência
na criação de oportunidades e alternativas de formação para os seus
alunos, tendo em vista as suas aptidões e dificuldades e a sua
integração na vida ativa;, 3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola na sensibilização para
os valores e a sua ligação à comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Visita de Estudo
ao Teatro
Municipal
Baltazar Dias

Assistir a um
teatro musical

Assistir a um
espectáculo musical
sensibilizando-os para a
Inclusão

Alunos
professores

Transporte

Nada a referir

Debate com os
alunos.
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Roda de Amigos Professor responsável: Márcia Leão
Data de início da atividade: 01-10-2019

Data de fim da atividade: 01-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização
para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Celebração do
Dia do Idoso Desfile de Moda

Promover o estreitamento
dos laços afetivos entre os
alunos do 9ºE e os utentes
do Centro de Dia da Santa
Casa da Misericórdia de
Santa Cruz

Participação nas
celebrações alusivas
ao Dia do Idoso

Alunos do 9E,
Professores Luís
Salvador, Mara
Martins e Márcia
Leão

Não foram utilizados
quaisquer recursos
financeiros

Santa Casa da
Misericórdia de
Santa Cruz

Os alunos assistiram e
gostaram da passagem
de modelos organizada
pela Santa Casa da
Misericórdia
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física 2.º Ciclo Professor responsável: Coordenador e Orientadores do Desporto Escolar
Data de início da atividade: 01-10-2019

Data de fim da atividade: 01-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;

Dia das
Modalidade do
Desporto
Escolar

- Promover hábitos
de vida saudável;
- Divulgação das
diferentes
modalidades do
Desporto Escolar;
- Angariação de
alunos para
diferentes núcleos
do Desporto
Escolar.

- Integração;
- Motivação;
- Participação;
- Socialização;
- Superação.

- Professores de
Educação Física do
2º/3º ciclo e
secundário;
- Orientadores de
Equipa/grupo do
Desporto Escolar.

Sem Recursos
Financeiros

- Professor /
Turma

Observação
Direta
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Coordenador e Orientadores de Equipa do Desporto Escolar
Data de início da atividade: 01-10-2019

Data de fim da atividade: 01-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;

Dia das
Modalidade do
Desporto
Escolar

- Promover hábitos
de vida saudável;
- Divulgação das
diferentes
modalidades do
Desporto Escolar;
- Angariação de
alunos para
diferentes núcleos
do Desporto
Escolar.

- Integração;
- Motivação;
- Participação;
- Socialização;
- Superação.

- Professores de
Educação Física do
2º/3º ciclo e
secundário;
- Orientadores de
Equipa/grupo do
Desporto Escolar.

Sem Recursos
Financeiros

- Professor /
Turma

Observação
Direta
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Coordenadoras da Atividade Interna
Data de início da atividade: 01-10-2019

Data de fim da atividade: 31-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da persistência
na criação de oportunidades e alternativas de formação para os
seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e dificuldades e a sua
integração na vida ativa;

“Penalty
play”

- Envolvimento dos
alunos em atividades
desportivas durante
os intervalos
escolares.

- Integração;
- Motivação;
- Participação;
- Socialização;
- Superação.

- Coordenadoras
da Atividade
Interna

Sem Recursos
Financeiros

- Professores de
Educação Física

- Observação
Direta
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Coordenadoras da Atividade Interna
Data de início da atividade: 01-10-2019

Data de fim da atividade: 31-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e justas no desempenho
docente;, 2. Diversificação da oferta curricular da escola,
através da persistência na criação de oportunidades e
alternativas de formação para os seus alunos, tendo em vista
as suas aptidões e dificuldades e a sua integração na vida
ativa;

Painel das
atividades

- Divulgação das
atividades e
modalidades
realizadas no âmbito
da Atividade Interna e
Desporto Escolar.

- Afixação de
cartazes
informativos.

- Coordenadoras
da Atividade
Interna

- Sem Recursos
Financeiros

- Professores de
Educação Física do
2º/3º ciclo e
Secundário.

- Observação
Direta
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Informática - Desafios “SeguraNET”
Professor responsável: Mónica Velosa
Data de início da atividade: 01-10-2019

Data de fim da atividade: 31-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 2. Diversificação da
oferta curricular da escola, através da persistência
na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as
suas aptidões e dificuldades e a sua integração na
vida ativa;

Preenchimento de
questionários
sobre Segurança
da Internet

Fomentar o sentido
crítico, a navegação
segura e esclarecida na
Internet, através do
humor, consultando a
galeria das Tiras
SeguraNET;
Sensibilizar os jovens
sobre os perigos que
enfrentam na utilização
da Internet;

Constituição das equipas.
Registo das mesmas no
site da Seguranet.
Mensalmente participar
em cada desafio.

Professor/Alunos

Nenhum

Seguranet

Respostas corretas
de cada desafio
atribuem pontos à
escola.
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Informática Professor responsável: Mónica Velosa
Data de início da atividade: 01-10-2019

Data de fim da atividade: 03-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos, através
do estabelecimento de metas bem claras e justas no
desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência na criação
de oportunidades e alternativas de formação para os
seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;

APPS for
GOOD

Desafiar grupos de alunos
apoiados por professores, a
assumir o papel de “Problem
Solvers” e “Digital Makers”, ao
longo de todo o processo de
criação de uma App que contribua
para a resolução de um problema
da comunidade escolar.

Criação de uma
aplicação móvel

Professor/Alunos

Nenhum

CDI Portugal

Aplicação
móvel
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra Professor responsável: Isabel Fernandez | Élia Freitas | Mónica Velosa
Data de início da atividade: 01-10-2019

Data de fim da atividade: 19-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência
na criação de oportunidades e alternativas
de formação para os seus alunos, tendo em
vista as suas aptidões e dificuldades e a sua
integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o mundo.

Projeto
"Jovens de
Hoje..Jovens
de ontem"

•
Promover o
intercâmbio escolar entre
escolas dos arquipélagos
dos Açores e da Madeira Escola Básica e Secundária
de Santa Cruz e o município
de Aljustrel;
•
Fomentar os
contactos com
comunidades e espaços
diferentes e as vivências em
grupo como formas de
integração social;
•
Promover as
relações sociais;
•
Fomentar a
participação social e cívica;

- Numa primeira fase as escolas
irão elaborar pequenos
trabalhos/projetos relacionados
com a valorização do património
local (tradições, usos e
costumes) tendo como princípio
o tema aglutinador para,
posteriormente, através de
videoconferência, incidir a

Sala 305,
computador,
vídeo projetor,
Skype,

Dinheiro para as
viagens, e para a
alimentação e
estadia dos alunos

Câmara municipal
de Aljustrel e
Câmara Municipal
de Santa Cruz

Trabalhos
realizados pelos
alunos
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•

Dinamizar o
trabalho em rede;
•
Apoiar a
cooperação e colaboração;
•
Promover o
intercâmbio de experiências
que visam o
aprofundamento de
conhecimentos e
desenvolvimento de
competências entre alunos e
professores;
•
Estimular o
contacto intergeracional.
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Português (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Adriana Ribeiro
Data de início da atividade: 04-10-2019

Data de fim da atividade: 06-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização
para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Concurso
Nacional de
Leitura

O objetivo principal do Concurso
Nacional de Leitura é estimular o
gosto e o prazer da leitura para
melhorar o domínio da língua
portuguesa, a compreensão
leitora e os hábitos de leitura.

Dinamização de atividades
relacionadas com a leitura,
cultura e capacidade de
argumentação.

Professores de
Português e alunos
do 2º, 3º ciclos e
Secundário.

Fotocópias

Arquivo Regional
e Biblioteca
Pública da Madeira

Provas e
eliminatórias do
concurso.
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 07-10-2019

Data de fim da atividade: 08-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e
a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada
– o mundo.

Exercício Interno “A
Terra Treme” parcial com
as turmas de 5.º, 7.º e 9.º
anos, no âmbito do risco
sísmico.

Executar
corretamente os
procedimentos de
segurança em caso de
sismo.

Simulação e treino dos
procedimentos de
segurança em caso de
sismo.

Delegados de
Segurança

-----------------------------------

--------------------------------

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Coordenação do 2º Ciclo
Professor responsável: Helena Ornelas
Data de início da atividade: 14-10-2019

Data de fim da atividade: 25-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

2. Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas
aptidões e dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3.
Promoção de princípios de solidariedade social, reforçando
o papel formativo da escola na sensibilização para os
valores e a sua ligação à comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o mundo.

Eleição do
delegado e
subdelegado de
turma

Dar a conhecer, enquanto
alunos, diferentes níveis de
participação.
- Compreender
as funções/perfil do delegado
e subdelegado da turma.
- Distinguir
votos nulos/brancos/válidos.
- Reconhecer
algumas especificidades de
um discurso de campanha.
- Reproduzir o
processo eleitoral,
adaptando-o a uma situação
particular de escola.

Desencadeamento
do processo
eleitoral
Campanha
ato Eleitoral
Debate conclusivo

Dts e alunos
do 2º Ciclo

Não são precisos

PANCAC

Feita no balanço
da atividade
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Teatro 2.º ciclo - Teatro 2º e 3º ciclos
Professor responsável: Vera Henriques Gomes
Data de início da atividade: 14-10-2019

Data de fim da atividade: 09-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios
de solidariedade social,
reforçando o papel formativo
da escola na sensibilização
para os valores e a sua
ligação à comunidade em
que se insere e a uma
comunidade mais alargada –
o mundo.

- Divulgação do
projeto;
- Produção da
peça de teatro,
“Pai Natal DJ,
continua em
festa";
- Sketch sobre
"Halloween";
- Produção da
Peça de Teatro
“O sonho
adiado";
- Divulgação da
atividade na
comunidade
escolar;

- Promover o Teatro,
como sendo um
exercício de cidadania
e um meio de ampliar
o reportório cultural
de qualquer
estudante;
- Desenvolver a autoexpressão por meio
da arte (teatro),
favorecendo a
atenção, observação,
imaginação e a
criatividade;
- Desenvolver a
capacidade de ser o
outro;

- Divulgação da atividade a
desenvolver: "Teatro";
- Dinâmica de funcionamento e
seus objetivos;
- Fichas para inscrição;
- Exercícios teatrais ou dinâmicas
de grupo (postura de corpo e voz);
- Desenvolvimento da escrita:
drama/ação/cenário/personagens;

- Responsável pelo
grupo/alunos;
Responsáveis pelos
eventos;
Comunidade
Educativa; Direção
da Escola
(logística).

- Responsável pelo
grupo/alunos/Encarregados de
Educação; Escola Básica e
Secundária de Santa Cruz,
(transporte e alimentação) .

Escolas/Casa do
Povo de Santa
Cruz/Câmara
Municipal de
Santa Cruz e
outros.

Registo sobre os
alunos nos
seguintes
parâmetros:
- Os mais
participantes
- Os assíduos
- A criatividade
- A desenvoltura
- A capacidade
de expressão
corporal e oral
- A desenvoltura
- Expressividade
corporal e oral;
- Improvisação
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- Participação
nos eventos.

- Promover e
sensibilizar o público
para a interiorização e
prática dos valores
humanos;
- Inserir os alunos no
seu contexto cultural,
estimulando o seu
senso crítico através
da expressividade;
- Proporcionar aos
alunos troca de
experiências com
companhias teatrais e
ampliar os seus
horizontes culturais,
na arte de representar.

- Observar a
interação
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Projeto "Jogos Matemáticos"
Professor responsável: Pedro Correia / Regina Alves
Data de início da atividade: 14-10-2019

Data de fim da atividade: 09-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da
escola, através da persistência na
criação de oportunidades e alternativas
de formação para os seus alunos, tendo
em vista as suas aptidões e dificuldades
e a sua integração na vida ativa;

- Apresentação aos
alunos do projeto nas
aulas de Matemática.
- Dinamização de
Sessões Práticas
“Jogos Matemáticos”,
nos horários
estipulados, para os
alunos do 2.º e 3.º
ciclo, com o intuito de
os ensinar a jogar os
jogos do 4CRJM.
- Dinamização do Torne

- Contribuir para o
desenvolvimento de
capacidades
matemáticas e para o
desenvolvimento
pessoal e social.
- Proporcionar aos
alunos atividades
lúdicas e
desafiadoras.
- Estimular o gosto
pela matemática
através de jogos
educativos.
- Desenvolver o
raciocínio
matemático.

Dinamização de Sessões
Práticas “Jogos Matemáticos”
para os alunos, no horário
estipulado, com o intuito de os
preparar para o torneio de
apuramento dos melhores
alunos da escola que vão
representar a escola a nível
regional na Final do 4CRJM.

- Professores
responsáveis pelo
Projeto "Jogos
Matemáticos" Pedro Correia e
Regina Alves.
- Alunos do 2.º e
do 3.º ciclo do
Ensino Básico.

- Fotocópias (A3)
dos tabuleiros dos 3
jogos, com as
respetivas regras no
verso.
- Papel EVA (caricas
ou outro material)
para elaborar as
peças dos jogos.
- Plastificação dos
tabuleiros dos jogos.
- Prémios para os
vencedores do
Torneio.
- Certificados p

Secretaria
Regional de
Educação.

O Projeto "Jogos
Matemáticos"
decorrerá durante
este ano letivo.

outubro

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 22-10-2019

Data de fim da atividade: 22-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola
em função do sucesso educativo dos seus
alunos, através do estabelecimento de metas
bem claras e justas no desempenho docente;

Operação
Stop

Sensibilizar para o
cumprimento das regras e
dos procedimentos de
segurança rodoviária

Atividade prática na via
pública numa situação real
de ensino-aprendizagem

Professores do
PRER
Alunos – 5.º B
Agentes da PSP
de Santa Cruz

Não se aplica

PSP Santa
Cruz

Empenho e
participação dos
alunos

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 22-10-2019

Data de fim da atividade: 22-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola
em função do sucesso educativo dos seus
alunos, através do estabelecimento de metas
bem claras e justas no desempenho docente;

Operação
Stop

Sensibilizar para o
cumprimento das regras e
dos procedimentos de
segurança rodoviária

Atividade prática na via
pública numa situação real
de ensino-aprendizagem

Professores do
PRER
Alunos – 5.º C
Agentes da PSP
de Santa Cruz

Não se aplica

PSP de Santa
Cruz

Empenho e
participação dos
alunos

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Parlamento Jovem Nacional Professor responsável: Cristina Pita
Data de início da atividade: 24-10-2019

Data de fim da atividade: 26-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que
se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Debates (turmas de 9º anos e
secundário) - 1ª fase do Projeto
(outubro a dezembro), Debate
com a presença de um
deputado da Assembleia da
República (mês de Janeiro),
Sessões Regionais do 3º Ciclo e
Secundário (datas a definir).

Desenvolver o
poder de
argumentação.
Educar para a
formação cívica e
política

Criação de grupos de
reflexão e
apresentação de
ideias.

Participação nos
debates, dos
professores: Arlindo
Gouveia e Júlia
Caré(mês de
novembro - data a
definir)

Nenhum
(responsabilidade da
Assembleia da
República e DRE)

Assembleia da
República e
DRE/DRJD

Sessão Regional
(votação dos três
melhores projetos, na
Assembleia Regional e
posteriormente na
Sessão Nacional).

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 24-10-2019

Data de fim da atividade: 24-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola
em função do sucesso educativo dos seus
alunos, através do estabelecimento de metas
bem claras e justas no desempenho docente;

Operação
Stop

Sensibilizar para o
cumprimento das regras e
dos procedimentos de
segurança rodoviária

Atividade prática na via
pública numa situação real
de ensino-aprendizagem

Professores do
PRER
Alunos – 5.º A
Agentes da PSP
de Santa Cruz

Não se aplica

PSP de Santa
Cruz

Empenho e
participação dos
alunos

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Viver com Amor e Afecto Professor responsável: Ana Costa e Anabela Pires
Data de início da atividade: 26-10-2019

Data de fim da atividade: 26-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere e
a uma comunidade mais alargada – o mundo.

Jantar
solidário

- Desenvolver atitudes de
cooperação e de entreajuda
para com as pessoas mais
carenciadas;
- Minimizar as
consequências da pobreza
no seio das famílias dos
nossos alunos mais
desfavorecidos.

Angariação de fundos
monetários para a aquisição
de bens alimentares não
perecíveis de 1ª necessidade.

Equipa do projeto
e Comunidade
escolar

Contributos das
inscrições no
jantar.

Ausências de
parcerias.

Adesão dos
elementos da
comunidade escolar
à atividade.

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 28-10-2019

Data de fim da atividade: 30-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Spots de Vídeo de
Segurança
Rodoviária (SVSR)

Alertar para as regras de
circulação pedonal e
automóvel para garantir
maior segurança a
TODOS

Criação de vídeos alusivos ao
tema para sensibilizar para a
prevenção e acidentes e
promover a segurança
rodoviária

Professores do
PRER
Alunos das
turmas de 3.º ciclo
e secundário
Professores de
Informática

Não se aplica

Não se aplica

Número de alunos
envolvidos e número de
trabalhos apresentados
para o concurso

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Francês (Sec.) Professor responsável: Maria Lígia Rodrigues
Data de início da atividade: 28-10-2019

Data de fim da atividade: 28-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que
se insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Ação de
sensibilização “A
Europa:
instituições, ações
e projetos”

. Aprofundar as aprendizagens sobre a
União Europeia, as suas instituições,
ações e projetos . Sensibilizar para os
valores da UE, comuns aos países que
a compõem, numa sociedade em que
prevalecem a inclusão, a tolerância, a
justiça, a solidariedade e a não
discriminação

Ação de sensibilização
dinamizada pela equipa do
projeto “WoMen”
subordinada ao tema “A
Europa: instituições, ações
e projetos”

Professora Lígia
Rodrigues e alunos
do francês iniciação
das turmas de 12ºC
eD

nenhuns

Projeto
“WoMen”

Atividades com
os alunos

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Roda de Amigos Professor responsável: Márcia Leão
Data de início da atividade: 29-10-2019

Data de fim da atividade: 29-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Hallowe'en Pinturas
Faciais

Promover o
estreitamento dos laços
afetivos entre os alunos
do 9ºE e os utentes do
Centro de Dia

Alunos e utentes
participarão no concurso
de pinturas faciais
(espelho humano)

Alunos do 9E,
Professores Luís
Salvador, Mara
Martins e Márcia
Leão

As tintas foram adquiridas
pelos professores Luís
Salvador, Mara Martins e
Márcia Leão

Santa Casa da
Misericórdia de
Santa Cruz

...

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 29-10-2019

Data de fim da atividade: 28-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Concurso: VI
“Cem”
Comentários no
Transito

Alertar para as regras de
circulação pedonal e
automóvel para garantir
maior segurança a
TODOS

Recolha de fotografias sobre
situações adequadas ou
desadequadas, relacionadas com
o trânsito diário de veículos e
peões na via pública

Professores do
PRER
Alunos das
turmas de 2.º e
3.º ciclos

Não se aplica

Não se aplica

Número de alunos
participantes e de
fotografias entregues
para o concurso

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 29-10-2019

Data de fim da atividade: 31-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Hino do PRER
(HPRER)

Alertar para as regras de
circulação pedonal e
automóvel para garantir
maior segurança a TODOS

Criação de uma canção sobre a
prevenção de acidentes e a
promoção da segurança rodoviária,
que represente mais um símbolo do
PRER

Professores do
PRER
Alunos das
turmas de 2.º
ciclo
Professores de
Educação
Musical

Não se aplica

Não se aplica

Número de
projetos
apresentados

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Roteiro Cultural: 9.º Ano
Professor responsável: Cláudia Viveiros, Cristina Vasconcelos
Data de início da atividade: 31-10-2019

Data de fim da atividade: 31-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e justas no desempenho
docente;, 3. Promoção de princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na sensibilização para
os valores e a sua ligação à comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o mundo.

Jantar de
angariação de
fundos no
refeitório da
escola

Angariar fundos
para a viagem
com os alunos

Realização de um jantar
na cantina da escola,
dinamizado pelos Enc. de
Educação

Enc de educação e
alunos de 9.º ano,
coordenadoras

Da
responsabilidade
do projeto

E. Educação,
comércio local

Não se aplica

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Roteiro Cultural: 9.º Ano
Professor responsável: Cláudia Viveiros, Cristina Vasconcels
Data de início da atividade: 31-10-2019

Data de fim da atividade: 31-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho docente;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Baile de
Halloween

Angariar
fundos para a
viagem

Realização de um baile
para os alunos (talvez
na Casa do Povo)

Alunos,
coordenadoras, E.
Educação

Da
responsabilidade
do projeto

Casa do Povo de
Santa Cruz

Não se aplica

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 31-10-2019

Data de fim da atividade: 31-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola
em função do sucesso educativo dos seus
alunos, através do estabelecimento de metas
bem claras e justas no desempenho docente;

Operação
Stop

Sensibilizar para o
cumprimento das regras e
dos procedimentos de
segurança rodoviária

Atividade prática na via
pública numa situação real
de ensino-aprendizagem

Professores do
PRER
Alunos – 5.º D
Agentes da PSP
de Santa Cruz

Não se aplica

PSP de Santa
Cruz

Empenho e
participação dos
alunos

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Projeto de Apoio aos Luso-descendentes Professor responsável: Ana Cristina Figueiredo
Data de início da atividade: 31-10-2019

Data de fim da atividade: 09-07-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE
1. Busca da melhoria em toda a ação da escola
em função do sucesso educativo dos seus
alunos, através do estabelecimento de metas
bem claras e justas no desempenho docente;, 3.
Promoção de princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

ATIVIDADE
11.

Visita ao
Funchal,
conhecendo
vários pontos de
interesse turístico

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1.
Promover a
equidade e a integração
dos alunos estrangeiros
recentemente chegados
à escola;
2.
Dar a
conhecer aos alunos de
PLNM a cultura
portuguesa em
diferentes contextos

1. Proporcionar aos
alunos oportunidades de
melhorar a sua
integração social e
linguística;
2. Promover saídas da
escola tendo em vista o
conhecimento da
realidade cultural e
linguística da nossa
região
3. Convidar os
encarregados de
educação e familiar

Alunos de
Português Língua
Materna (atuais e
que já deixaram de
frequentar)

Apoio da escola,
Junta de Freguesia
e Câmara Municipal

Junta de
Freguesia, Casa da
Cultura e Câmara
Municipal de Santa
Cruz

A realizar no
final do ano
letivo

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Roteiro Cultural - 9º ano
Professor responsável: Ana Cristina Vasconcelos / Claudia viveiros
Data de início da atividade: 31-10-2019

Data de fim da atividade: 31-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

2. Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas
aptidões e dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3.
Promoção de princípios de solidariedade social, reforçando
o papel formativo da escola na sensibilização para os
valores e a sua ligação à comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o mundo.

Comemoração
Halloween Baile

Angariação de
fundos para a
viagem a
Lisboa

Organização e realização
de um baile com vista
angariar verbas para a
viagem aLisboa

Pais/alunos/professores

nada a declarar

Casa do Povo de
Santa Cruz
/EBSSC

observação
direta

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Roteiro cultural - 9º ano
Professor responsável: Ana Cristina vasconcelos / Cláudia Viveiros
Data de início da atividade: 31-10-2019

Data de fim da atividade: 31-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da
escola, através da persistência na criação
de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em
vista as suas aptidões e dificuldades e a
sua integração na vida ativa;, 3. Promoção
de princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Jantar
Halloween

Planificar/organizar
um jantar de
angariação de fundos
para a viagem.

Organizar / realizar
todas as atividades e
logística inerentes à
realização de um
jantar

Pais/
alunos/funcionários/cozinheiro/DE

Nada a declarar

Empresas:
Nóbrega/Pentágono
Real / O mundo da
fruta/ Sacrupan

Observação
direta dos
resultados
obtidos

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade artística dança Professor responsável: Ana Cristina Vasconcelos
Data de início da atividade: 31-10-2019

Data de fim da atividade: 31-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

2. Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo
da escola na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais alargada
– o mundo.

Animação do jantar
alusivo à temática
Halloween em
colaboração com o
projeto Roteiro
Cultural

Colaborar com
outros projetos
existentes na
EBSSC

Colaborar com outros
projetos existentes
na EBSSC

Professora
Alunos

não se aplica

Projeto Roteiro
Cultural.

não se aplica

outubro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Projeto de Apoio aos Luso-descendentes Professor responsável: Ana Cristina Figueiredo
Data de início da atividade: 31-10-2019

Data de fim da atividade: 04-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que
se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

1. Ida ao teatro e visita
à cidade do Funchal
no dia 19 de dezembro
de 2019.
2. Convívio, na cantina
da escola, para
comemoração do Dia
Internacional da
Língua Materna, a 21
de fevereiro de 2020.
3. Deslocação ao
Jardim Botânico, a 27
de março de 2020.
4.

Ajudar a promover a
integração das
crianças e jovens
vindos de outros
países onde não se
fala a língua
portuguesa.

Promoção de convívios com os
alunos de várias turmas que
frequentam a disciplina de PLNM
(Português Língua Não Materna)
ou que, embora provenientes do
estrangeiros, já não frequentam
o PLNM

Alunos
estrangeiros da
escola, professores
de Português
Língua Não
Materna

Apoio do Conselho
Executivo, colaboração
dos Encarregados de
Educação dos alunos

Câmara Municipal,
Casa da Cultura,
Junta de Freguesia e
Casa do Povo de
Santa Cruz

Feedback dos
alunos no final
do ano letivo

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Físico Química Professor responsável: Ana Caires e Sónia Paixão
Data de início da atividade: 01-11-2019

Data de fim da atividade: 30-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

1. Busca da melhoria em toda a
ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus
alunos, através do
estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho
docente;

Divulgação de
notícias/curiosidades sobre
Física e Química, no site da
nossa escola.

Manter a comunidade educativa
informada sobre
noticias/curiosidades
relacionados com a disciplina
de Física e Química.

Recolha de
noticias/curiosidades,
publicadas nos diferentes
jornais/revistas, com a ajuda
dos alunos.

Alunos de 7º ano,
de 9º ano e
professoras
responsáveis pela
atividade.

------

PARCERIAS AVALIAÇÃO
------

-------

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Geografia (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Todos os professores do grupo - Comissão organizadora local.
Data de início da atividade: 01-11-2019

Data de fim da atividade: 03-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

X Seminário
Nacional de
Professores de
Geografia

Conhecer Políticas e
Estratégias de
Planeamento em
Território Insular;
Discutir as
potencialidades,
vantagens e
desvantagens da
insularidade;
Sensibilizar para os
riscos naturais,
ambientais e
tecnológicos.

Realização de
palestras e de uma
visita de estudo

Professores de
Geografia e alunos do
Curso tecnológico de
turismo.

Não foram
solicitados à escola

Associação
Nacional de
Professores de
Geografia

Relatório da
formação.

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Matemática (2.º Ciclo) Professor responsável: Grupo disciplinar de Matemática 2ºCiclo
Data de início da atividade: 01-11-2019

Data de fim da atividade: 29-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e justas no
desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta curricular
da escola, através da persistência na criação de
oportunidades e alternativas de formação para os seus
alunos, tendo em vista as suas aptidões e dificuldades e a
sua integração na vida ativa;

Agente x

Garantir o aperfeiçoamento dos
conhecimentos matemáticos,
promovendo a continuidade do
gosto pela disciplina,
associando os conteúdos ao
jogo e ao desafio.

Resolução de
Problemas

Professores e
alunos

Não Existem

Coordenadores
do agente x

No final do ano
letivo

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 04-11-2019

Data de fim da atividade: 31-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola
em função do sucesso educativo dos seus
alunos, através do estabelecimento de metas
bem claras e justas no desempenho docente;

XI Prova de
Orientação
Rodoviária (POR)

Sensibilizar os alunos para o
conhecimento das principais
regras e sinais de trânsito
essenciais aos utentes da
estrada

Prova prática no
recinto escolar

Professores do
PRER
Professores de EF
Alunos das
turmas de 2.º e 3.º
ciclos

Não se aplica

Não se aplica

Empenho e
participação dos
alunos

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 04-11-2019

Data de fim da atividade: 08-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para
os valores e a sua ligação à comunidade
em que se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Exercício interno “A Terra
Treme” parcial com os
alunos da Unidade
Especializada, no âmbito
do risco sísmico.

Executar
corretamente os
procedimentos de
segurança em caso
de sismo.

Simulação e treino dos
procedimentos de
segurança em caso de
sismo.

Delegados de
Segurança
Professoras da
Unidade
Especializada
Alunos da
Unidade
Especializada

--------------------------------

-----------------------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção e
Emergência através de
relatório escrito.

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Matemática (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Marília Gouveia
Data de início da atividade: 06-11-2019

Data de fim da atividade: 08-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 2. Diversificação
da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e
alternativas de formação para os seus alunos, tendo
em vista as suas aptidões e dificuldades e a sua
integração na vida ativa;

XXXVII
Olimpíadas
Portuguesas de
Matemática

- Incentivar e
desenvolver o gosto
pela Matemática e
detetar vocações
precoces nesta área
do sabe.
- Desenvolver a
capacidade de
selecionar
estratégias de
resolução de
problemas.
- Desenvolver a
capacidade de
comunicar
conceitos,
raciocínios e ideias

Resolução de
problemas

Todos os professores
do grupo de
Matemática
3.ºCiclo/Secundário
Alunos do 3.º
Ciclo/Secundário

Transporte dos alunos
para a escola onde irá
decorrer a 2.ª
Eliminatória das
Olimpíadas

SPM - Sociedade
Portuguesa de
Matemática

A avaliação dos
alunos será
realizada pela Prof.
Marília Gouveia e
pela SPM

novembro
com clareza e rigor
lógico.

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Individual com parcerias
Professor responsável: Filomena Costa
Data de início da atividade: 08-11-2019

Data de fim da atividade: 08-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

2. Diversificação da oferta curricular da
escola, através da persistência na
criação de oportunidades e alternativas
de formação para os seus alunos, tendo
em vista as suas aptidões e dificuldades
e a sua integração na vida ativa;

Visita de Estudo Madeira Tecnopolo para várias turmas
do Ensino
Secundário.

Capacitar os alunos de
11º/ 12ºanos com um
leque variado de
escolhas sobre o seu
futuro profissional.

Através da agência "OK Estudante" proporcionar aos
alunos uma sessão informativa
sobre universidades britânicas
e respetivos cursos.

Alguns
professores das
respetivas
turmas.

Não serão
necessários.

SPO (Serviço de
Psicologia e
Orientação da
ESCOLA B+S Santa
Cruz)

Relatório da
Visita e Domínio
Atitudinal.

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 11-11-2019

Data de fim da atividade: 14-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e
a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada
– o mundo.

Exercício interno “A
Terra Treme” parcial com
a estrutura interna de
segurança, no âmbito do
risco sísmico.

Executar
corretamente os
procedimentos de
segurança em caso de
sismo.

Simulação e treino dos
procedimentos de
segurança em caso de
sismo.

Delegados de
Segurança
Pessoal Não
Docente

-------------------------------------

----------------------------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção e
Emergência através de
relatório escrito.

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 12-11-2019

Data de fim da atividade: 12-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Conheço as
Regras, Circulo
com Segurança

Alertar para a necessidade de
cumprimento das regras e dos
procedimentos de segurança
rodoviária para garantir maior
segurança a TODOS

Aplicação de um
questionário sobre as regras
de circulação rodoviária
Entrega de prémios aos
alunos com os melhores
desempenhos nas respostas
aos questionários

Professores do
PRER
Alunos – 5.º C

Não se aplica

Farmácia Santo
Amaro
Parque Temático
da Madeira
Câmara
Municipal de
Santana

Conhecimentos
adquiridos sobre as
regras de circulação
rodoviária

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 12-11-2019

Data de fim da atividade: 12-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Vou a pé, em
segurança!

Alertar para as regras de
circulação pedonal no
espaço envolvente da
escola, junto às passadeiras
e passeios

Concretização de um pequeno
percurso nas imediações da escola
e alerta para as regras de circulação
pedonal
Entrega de marcador de livros com
uma mensagem de grande impacto
sobre as consequências do
incumprimento por parte dos peões

Professores do
PRER
Alunos do 6.º A

Não se aplica

Não se aplica

Empenho e
participação dos
alunos

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Coordenadoras da Atividade Interna
Data de início da atividade: 12-11-2019

Data de fim da atividade: 12-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento
de metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;

Tarde
Aquática

- Promover hábitos
de vida saudável;
- Proporcionar um dia
diferente aos alunos
do 3º ciclo e
Secundário da nossa
escola.

- Integração;
- Motivação;
- Participação;
- Socialização;
- Superação.

- Coordenadoras
da Atividade
Interna

- Sem Recursos
Financeiros

- Orientadores de
Equipa de Natação e
Atividades Náuticas

- Observação
Direta

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física 2.º Ciclo Professor responsável: Coordenadoras Atividades Internas (Alexandra Pinto e Susana Alves)
Data de início da atividade: 12-11-2019

Data de fim da atividade: 12-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos, através
do estabelecimento de metas bem claras e justas no
desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência na criação
de oportunidades e alternativas de formação para os
seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;

Tarde
aquática

- Promover hábitos de
vida saudável; proporcionar um dia
diferente aos alunos
do 2º,3º ciclo e
secundário da escola.

Integração,
motivação,
participação,
socialização e
superação.

Coordenadoras da
Atividade Interna,
orientadores dos núcleo
do desporto escolar
(Natação e Atividades
naúticas)

sem recursos
financeiros

professores das
turmas
envolvidas na
atividade

Obsevação
direta

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 14-11-2019

Data de fim da atividade: 14-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Conheço as
Regras, Circulo
com Segurança

Alertar para a necessidade de
cumprimento das regras e dos
procedimentos de segurança
rodoviária para garantir maior
segurança a TODOS

Aplicação de um
questionário sobre as regras
de circulação rodoviária
Entrega de prémios aos
alunos com os melhores
desempenhos nas respostas
aos questionários

Professores do
PRER
Alunos – 5.º D

Não se aplica

Farmácia Santo
Amaro
Parque Temático
da Madeira
Câmara
Municipal de
Santana

Conhecimentos
adquiridos sobre as
regras de circulação
rodoviária

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Parlamento Jovem Nacional Professor responsável: Cristina Pita
Data de início da atividade: 15-11-2019

Data de fim da atividade: 15-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o mundo.

"Sessão de Esclarecimento sobre
a violência doméstica e no
namoro" Sala de Sessões,
destinada a alunos de 9º ano e
secundário. 10h às 12h

educar para a
cidadania,
promover a
educação cívica

Visualizaçao de power
points/debate com os
alunos.

Drª Teresa Carvalho
do Instituto da
Segurança Social

nenhum

DRAE

Empenho dos
alunos

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 15-11-2019

Data de fim da atividade: 15-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Conheço as
Regras, Circulo
com Segurança

Alertar para a necessidade de
cumprimento das regras e dos
procedimentos de segurança
rodoviária para garantir maior
segurança a TODOS

Aplicação de um
questionário sobre as regras
de circulação rodoviária
Entrega de prémios aos
alunos com os melhores
desempenhos nas respostas
aos questionários

Professores do
PRER
Alunos – 5.º A

Não se aplica

Farmácia Santo
Amaro
Parque Temático
da Madeira
Câmara
Municipal de
Santana

Conhecimentos
adquiridos sobre as
regras de circulação
rodoviária

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 15-11-2019

Data de fim da atividade: 15-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Conheço as
Regras, Circulo
com Segurança

Alertar para a necessidade de
cumprimento das regras e dos
procedimentos de segurança
rodoviária para garantir maior
segurança a TODOS

Aplicação de um
questionário sobre as regras
de circulação rodoviária
Entrega de prémios aos
alunos com os melhores
desempenhos nas respostas
aos questionários

Professores do
PRER
Alunos – 5.º B

Não se aplica

Farmácia Santo
Amaro
Parque Temático
da Madeira
Câmara
Municipal de
Santana

Conhecimentos
adquiridos sobre as
regras de circulação
rodoviária

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 15-11-2019

Data de fim da atividade: 15-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

“A Terra Treme” Exercício Interno
geral, no âmbito do
risco sísmico.

Executar corretamente
os procedimentos de
segurança em caso de
sismo.

Simulação e treino dos
procedimentos de
segurança em caso de
sismo.

Delegados de
Segurança
Pessoal
Docente
Alunos
Pessoal Não
Docente

-------------------------------

Autoridade
Nacional de
Emergência e
Proteção Civil

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Português (2.º Ciclo) Professor responsável: Sónia Maria Ramos Vieira
Data de início da atividade: 15-11-2019

Data de fim da atividade: 15-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda
a ação da escola em função
do sucesso educativo dos
seus alunos, através do
estabelecimento de metas
bem claras e justas no
desempenho docente;

"Espadas,
palavras e
bolas"

Promover
hábitos de
leitura e a
prática de
exercício físico.

Participação de todos os alunos do
5.º ano e dos alunos de quatro
turmas do 6.º ano (as que têm
componente letiva no turno da
manhã do dia em questão) numa
sessão literária com um escritor,
seguida de experimentação prática
de duas modalidades desportivas

Professores do grupo 200,
Português, professores do
grupo 260, Educação Física - 2.º
Ciclo, todos os alunos do 5.º
ano, alunos de quatro turmas do
6.º ano, escritor Vítor Morais,
elementos da Associação de
Esgrima da Madeira e da
Associação de Ténis de M

Cartazes

Grupo Disciplinar de
Português do 2.º Ciclo;
Grupo Disciplinar de
Educação Física do 2.º
Ciclo; Escritor Vítor Morais;
Associação de Esgrima da
Madeira; Associação de
Ténis de Mesa da Madeira.

Avaliação
formativa

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física 2.º Ciclo Professor responsável: Delegados grupo de Português e Educação Física do 2º ciclo (Sónia Vieira e Filipa Felgueira)
Data de início da atividade: 15-11-2019

Data de fim da atividade: 15-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função
do sucesso educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e justas no
desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta curricular
da escola, através da persistência na criação de
oportunidades e alternativas de formação para os seus
alunos, tendo em vista as suas aptidões e dificuldades e a
sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Espadas,
palavras e
bolas

Promover
hábitos de leitura
e a prática de
exercício físico

Integração,
motivação,
participação,
socialização e
superação.

Professores de
Educação Física e
de Português do
2º ciclo

sem recursos
finaceiros

Escritor - Vitor Morais;
Associação de esgrima
da Madeira e
Associação de Ténis
de Mesa da Madeira

Observação
direta, atividade
prática

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 18-11-2019

Data de fim da atividade: 22-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Dia Mundial em
Memória das Vítimas
da Estrada – 17 de
novembro de 2019

Sensibilizar para as
consequências da
sinistralidade
rodoviária no Mundo

Exibição no átrio do Piso 1 de um filme
com dados estatísticos relativos à
sinistralidade rodoviária e publicação
do mesmo na página de facebook da
escola.

Professores do
PRER

Não se aplica

PARCERIAS AVALIAÇÃO
Não se aplica

Não se aplica

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Roda de Amigos Professor responsável: Márcia Leão
Data de início da atividade: 19-11-2019

Data de fim da atividade: 19-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização
para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Caminhada na
Promenade com
os utentes do
Centro de Dia

Promover o estreitamento dos
laços afetivos entre os alunos
do 9ºE e os utentes do Centro
de Dia e demonstrar a
importância do exercício físico
em todas as idades

Motivar e incentivar os
alunos e os utentes dos
Centro de Dia para o
exercício físico.

Alunos do 9E,
Professores Luís
Salvador, Mara
Martins e Márcia
Leão

Não foram utilizados
quaisquer recursos
financeiros.

Santa Casa da
Misericórdia de
Santa Cruz

...

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 19-11-2019

Data de fim da atividade: 19-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;

Vou a pé, em
segurança!

Alertar para as regras de
circulação pedonal no
espaço envolvente da
escola, junto às
passadeiras

Concretização de um pequeno
percurso nas imediações da escola e
alerta para as regras de circulação
pedonal
Entrega de marcador de livros com
uma mensagem de grande impacto
sobre as consequências do
incumprimento por parte dos peões

Professores do
PRER
Alunos do 6.º B

Não se aplica

Não se aplica

Empenho e
participação dos
alunos

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Ciências Naturais (2.º Ciclo) Professor responsável: Teresa Câmara
Data de início da atividade: 21-11-2019

Data de fim da atividade: 21-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Workshop:" Mar
de vida ou mar de
plástico?"

Incitar os alunos a refletir acerca da sua
atitude face ao meio ambiente.
Promover o debate de ideias em torno de
práticas ambientais, consciencializando
para a " Pegada Ecológica",fazendo que
os alunos se tornem ambientalmente
proativos.

Worshop
subordinada ao
tema.

Técnica da
Estação de
Biologia Marinha

Sem recursos

Estação de
Biologia Marinha

Relatório da
formação

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 21-11-2019

Data de fim da atividade: 21-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;

Vou a pé, em
segurança!

Alertar para as regras de
circulação pedonal no
espaço envolvente da
escola, junto às
passadeiras

Concretização de um pequeno
percurso nas imediações da escola e
alerta para as regras de circulação
pedonal
Entrega de marcador de livros com
uma mensagem de grande impacto
sobre as consequências do
incumprimento por parte dos peões

Professores do
PRER
Alunos do 6.º D

Não se aplica

Não se aplica

Empenho e
participação dos
alunos

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 21-11-2019

Data de fim da atividade: 21-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para
os valores e a sua ligação à comunidade
em que se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Formação para os formandos
e formadores dos Cursos EFA
sobre os procedimentos a
adotar na Evacuação de
Emergência no período
noturno.

Executar corretamente
os procedimentos de
evacuação em caso de
incêndio.

Comunicação oral
com suporte
multimédia.

Delegados de
Segurança
Formandos
CEFA
Formadores
CEFA

-------------------------

-----------------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção e
Emergência através de
relatório escrito.

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 21-11-2019

Data de fim da atividade: 21-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização
para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
evacuação para a
Estrutura Interna de
Segurança” (noturno).

Executar
corretamente os
procedimentos de
evacuação em caso
de incêndio.

Comunicação oral com
suporte multimédia,
simulação e treino dos
procedimentos de
evacuação.

Delegados de
Segurança

-------------------------------

----------------------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção e
Emergência através de
relatório escrito.

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 21-11-2019

Data de fim da atividade: 21-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para
os valores e a sua ligação à comunidade
em que se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
evacuação para o
Responsável de
Segurança” (noturno).

Executar corretamente
os procedimentos de
evacuação em caso de
incêndio.

Simulação e treino dos
procedimentos de
evacuação em caso de
incêndio.

Delegados de
Segurança

-------------------------------------

------------------------------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção e
Emergência através de
relatório escrito.

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Musical Professor responsável: O grupo de Ed. Musical
Data de início da atividade: 22-11-2019

Data de fim da atividade: 22-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência na criação de
oportunidades e alternativas de formação para os seus alunos, tendo
em vista as suas aptidões e dificuldades e a sua integração na vida
ativa;, 3. Promoção de princípios de solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Comemoração
do dia de Santa
Cecília.

Promover o dia
da padroeira da
Música.

Contextualização do
tema e ficha
informativa.

Professores e
alunos.

Fotocópias.

Grupo
disciplinar de
HGP.

Observação
direta.

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade artística cordofones Professor responsável: Susana Abrantes
Data de início da atividade: 22-11-2019

Data de fim da atividade: 22-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento
de metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo
da escola na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Celebração do Dia
de Santa Cecília padroeira dos
músicos

Celebrar o Dia
de Santa
Cecília

Apresentação pública na
sala de sessões a 3
turmas, temas sobre uma
personalidade da música

Alunos e
turmas
convidadas

Cordas

PANCAC,
Modalidade
Instrumental

Observação
direta

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Musical Professor responsável: Grupo disciplinar de Ed. Musical.
Data de início da atividade: 25-11-2019

Data de fim da atividade: 29-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento
de metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões
e dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo
da escola na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Dia da
Restauração da
independência.

Sensibilização para
as celebrações do dia
da restauração da
independência.

Ficha informativa e
entoação do hino da
restauração.

Professores e
alunos.

Fotocópias

Banda Municipal
e Câmara
Municipal.

Observação
direta.

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 25-11-2019

Data de fim da atividade: 29-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o mundo.

Exercício Interno
de Evacuação
geral (noturno).

Executar corretamente
os procedimentos de
evacuação em caso de
incêndio.

Treino dos
procedimentos de
evacuação em caso de
incêndio.

Delegados de
Segurança
Formandos
CEFA
Formadores
CEFA
Pessoal Não
Docente

-----------------------------------

Serviço Regional
de Proteção Civil
Serviço Municipal
de Proteção Civil
Bombeiros
Municipais de
Santa Cruz

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório escrito.

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Viver com Amor e Afecto Professor responsável: Ana Costa e Anabela Pires
Data de início da atividade: 26-11-2019

Data de fim da atividade: 26-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Mercadinho
solidário

- Desenvolver atitudes de
cooperação e de
entreajuda para com as
pessoas mais carenciadas;
- Minimizar as
consequências da pobreza
no seio das famílias dos
nossos alunos mais
desfavorecidos.

Angariação de fundos
monetários para a aquisição
de bens alimentares não
perecíveis de 1ª necessidade.

Equipa do
projeto.

Sem efeito.

Artigos doados por
elementos da
comunidade
escolar.

Atividade dependente
da adesão dos
membros da
comunidade educativa
à atividade.

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 26-11-2019

Data de fim da atividade: 26-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;

Vou a pé, em
segurança!

Alertar para as regras de
circulação pedonal no
espaço envolvente da
escola, junto às
passadeiras

Concretização de um pequeno
percurso nas imediações da escola e
alerta para as regras de circulação
pedonal
Entrega de marcador de livros com
uma mensagem de grande impacto
sobre as consequências do
incumprimento por parte dos peões

Professores do
PRER
Alunos do 6.º C

Não se aplica

Não se aplica

Empenho e
participação dos
alunos

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Graça Santos
Data de início da atividade: 26-11-2019

Data de fim da atividade: 26-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;

Visita de estudo
«Roteiro pelo
Manuelino»_ Santa
Cruz (turma 8.º E)

Identificar as caraterísticas do estilo
gótico-manuelino; Conhecer e
sensibilizar para a preservação do
património do manuelino da cidade
de Santa Cruz.

Visita guiada;
elaboração de relatório
pelos alunos.

Professor e
alunos

__

__

Participação e
Relatório

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Geografia (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Arlindo Gouveia
Data de início da atividade: 26-11-2019

Data de fim da atividade: 26-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para os valores
e a sua ligação à comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o mundo.

Conferência/debate
sobre a prevenção da
violência doméstica

- Sensibilizar para a
prevenção da
violência
doméstica;
- Educar para os
valores de
solidariedade,
compreensão e
respeito mútuo.

Conferência no âmbito
da disciplina de
Cidadania e
Empregabilidade e a
CPCJ

Professor:
Arlindo
Gouveia
Alunos do
curso EFA

Não são
necessários

CPCJ

Participação/interesse
no debate

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 28-11-2019

Data de fim da atividade: 28-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Conheço as
Regras, Circulo
com Segurança

Alertar para a necessidade de
cumprimento das regras e dos
procedimentos de segurança
rodoviária para garantir maior
segurança a TODOS

Aplicação de um
questionário sobre as regras
de circulação rodoviária
Entrega de prémios aos
alunos com os melhores
desempenhos nas respostas
aos questionários

Professores do
PRER
Alunos – 6.º D

Não se aplica

Farmácia Santo
Amaro
Câmara
Municipal de
Santana

Conhecimentos
adquiridos sobre as
regras de circulação
rodoviária

novembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 28-11-2019

Data de fim da atividade: 28-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
evacuação para o
Responsável de
Segurança”.

Executar corretamente
os procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

----------------------------------

------------------------------

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Viver com Amor e Afecto Professor responsável: Ana Costa e Anabela Pires
Data de início da atividade: 02-12-2019

Data de fim da atividade: 13-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o mundo.

Campanha de
recolha de
alimentos

- Desenvolver atitudes de
cooperação e de entreajuda
para com as pessoas mais
carenciadas;
- Minimizar as
consequências da pobreza
no seio das famílias dos
nossos alunos mais
desfavorecidos.

Angariação de bens
alimentares não
perecíveis de 1ª
necessidade.

Comunidade
escolar.

Não se aplica.

Nenhumas
parcerias.

Atividade dependente da
adesão dos membros da
comunidade educativa à
atividade.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 02-12-2019

Data de fim da atividade: 20-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;

Apuramento dos
vencedores da XI
POR (Fase Escola)

Sensibilizar os alunos para o
conhecimento das principais
regras e sinais de trânsito
essenciais aos utentes da
estrada

Prova prática no
recinto escolar

Professores do
PRER

Não se aplica

Não se aplica

Conhecimentos
adquiridos sobre as
regras de circulação
rodoviária

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 02-12-2019

Data de fim da atividade: 30-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização
para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Revisão e afixação das
instruções particulares
e das instruções
especiais de segurança
(evacuação e abrigo).

Informar a Estrutura Interna
de Segurança sobre a
correta execução dos
procedimentos de
segurança em situações de
emergência.

Afixação da informação
escrita sobre os
procedimentos de
segurança.

Delegados de
Segurança

-------------------------------------------

------------------------------------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção e
Emergência através de
relatório escrito.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Português (2.º Ciclo) Professor responsável: Sónia Maria Ramos Vieira
Data de início da atividade: 02-12-2019

Data de fim da atividade: 20-10-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;

"Carta ao Pai
Natal"

Redação (atividade
de produção escrita
criativa) e envio de
cartas.

Cada aluno redige uma
carta, que será entregue
nos CTT.

Professora de Português
do quinto ano e todos os
alunos de Português do
5.º ano.

Papel, envelopes e
selos.

Grupo disciplinar de
Português do 2.º Ciclo e
todos os alunos de
Português do 5.º ano.

Avaliação
formativa.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Especial Professor responsável: Docentes do Grupo disciplinar de Educação Especial - Jorge Matos
Data de início da atividade: 02-12-2019

Data de fim da atividade: 06-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Cinema
Inclusivo

Sensibilizar para os valores,
nomeadamente para a inclusão
de pessoas com deficiência na
escola, no trabalho e na
comunidade.

Sessões de cinema filmes que abordam a
temática da inclusão.

Alunos e
comunidade
educativa em
geral.

Sala de sessões e
recursos
informáticos

Nenhuma

Participação da
comunidade
educativa.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Disciplina de Cidadania e Mundo Atual
Professor responsável: Sara Miriã de Sousa Ferreira
Data de início da atividade: 02-12-2019

Data de fim da atividade: 02-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 2. Diversificação
da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e
alternativas de formação para os seus alunos,
tendo em vista as suas aptidões e dificuldades e a
sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na sensibilização para
os valores e a sua ligação à comunidade em que
se insere e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Visita de estudo
"Giro pelo
Património
Edificado de
Santa Cruz"

Sensibilizar os alunos
para a defesa e a
preservação do
Património; conhecer
e desenvolver o
interesse dos alunos
pelo património local.

- Preparar a visita com um
levantamento prévio dos
monumentos de Santa Cruz;
fazer o percurso a pé,
mediante o preenchimento
de um guião da visita.

Professora de
Cidadania e Mundo
Atual e alunos do
CEF. Empregado
Comercial.

Fotocópias dos
guiões.

Nenhuma.

O interesse e
empenho
demonstrados pelos
alunos; o guião da
visita e um breve
relatório sobre a
mesma.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 03-12-2019

Data de fim da atividade: 03-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;

Vou a pé, em
segurança!

Alertar para as regras de
circulação pedonal no
espaço envolvente da
escola, junto às
passadeiras

Concretização de um pequeno
percurso nas imediações da escola e
alerta para as regras de circulação
pedonal
Entrega de marcador de livros com
uma mensagem de grande impacto
sobre as consequências do
incumprimento por parte dos peões

Professores do
PRER
Alunos do 6.º E

Não se aplica

Não se aplica

Empenho e
participação dos
alunos

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 03-12-2019

Data de fim da atividade: 03-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e
a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada
– o mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
evacuação para os
Coordenadores de
Piso”.

Executar corretamente
os procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

-----------------------------------------

--------------------------------------

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 03-12-2019

Data de fim da atividade: 03-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e
a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada
– o mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
evacuação para a
Equipa de Alarme e
Alerta”.

Executar corretamente
os procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

--------------------------------------

-------------------------------------

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 04-12-2019

Data de fim da atividade: 04-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO
PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em
toda a ação da escola em
função do sucesso
educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento
de metas bem claras e
justas no desempenho
docente;

Visita de estudo ao Museu
de Arte Sacra do Funchal,
para a turma 11ºE, do
Curso Profissional
Técnico de Turismo, no
âmbito da disciplina de
História da Cultura e das
Artes, integrada no
módulo 5 - A Cultura do
Palácio.

Compreender o objeto artístico
como documento/testemunho do
seu tempo histórico.
Evidenciar uma atitude crítica
enquanto recetor de objetos de
cultura.
Enquadrar as categorias de cada
área artística na análise
conjuntural do tempo e do
espaço (histórico e cultural) para
desenvolver referenciais
profissionais específicos da sua
área.
Mobilizar os conhecimentos
adquiridos de modo a preservar e
valorizar o património artístico e
cultural.

Vertente prática de contacto com
as obras de arte e com a
complexa realidade que as
envolve: categoria b) Museus; ver
o museu como espaço de
confrontos de objetos e tempos
num mesmo lugar; construir
conceitos de museu; trabalhar
num museu: conservar, inve

Professora Liliana
Melim do Serviço
Educativo do
Museu de Arte
Sacra do Funchal
Formandos da
turma 11ºE, do
Curso Profissional
Técnico de
Turismo
Formadora da
disciplina de
História da Cultura
e das Artes

-------------------

Museu de Arte
Sacra do
Funchal

Relatório da saída
de campo ao
Museu de Arte
Sacra do Funchal

dezembro
Interiorizar a defesa do
património como ato de
cidadania.
Conhecer o património artístico e
cultural da Região Autónoma da
Madeira.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 04-12-2019

Data de fim da atividade: 04-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO
PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em
toda a ação da escola em
função do sucesso
educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento
de metas bem claras e
justas no desempenho
docente;

Visita de estudo ao Museu
de Arte Sacra do Funchal,
para a turma 11ºF, do
Curso Profissional
Técnico de Turismo, no
âmbito da disciplina de
História da Cultura e das
Artes, integrada no
módulo 5 - A Cultura do
Palácio.

Compreender o objeto artístico
como documento/testemunho do
seu tempo histórico.
Evidenciar uma atitude crítica
enquanto recetor de objetos de
cultura.
Enquadrar as categorias de cada
área artística na análise
conjuntural do tempo e do
espaço (histórico e cultural) para
desenvolver referenciais
profissionais específicos da sua
área.
Mobilizar os conhecimentos
adquiridos de modo a preservar e
valorizar o património artístico e
cultural.

Vertente prática de contacto com
as obras de arte e com a
complexa realidade que as
envolve: categoria b) Museus; ver
o museu como espaço de
confrontos de objetos e tempos
num mesmo lugar; construir
conceitos de museu; trabalhar
num museu: conservar, inve

Professora Liliana
Melim do Serviço
Educativo do
Museu de Arte
Sacra do Funchal
Formandos da
turma 11ºE, do
Curso Profissional
Técnico de
Turismo
Formadora da
disciplina de
História da Cultura
e das Artes

---------------

Museu de Arte
Sacra do
Funchal

Relatório da saída
de campo ao
Museu de Arte
Sacra do Funchal

dezembro
Interiorizar a defesa do
património como ato de
cidadania.
Conhecer o património artístico e
cultural da Região Autónoma da
Madeira.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade artística dança Professor responsável: Ana Cristina Pires Vasconcelos
Data de início da atividade: 05-12-2019

Data de fim da atividade: 05-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e justas no
desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta curricular
da escola, através da persistência na criação de
oportunidades e alternativas de formação para os seus
alunos, tendo em vista as suas aptidões e dificuldades e a sua
integração na vida ativa;, 3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Visita de estudo
Teatro Baltazar
Dias - Teatro
musical SOLO FOR
MARIA

Conhecer diferentes
espaços culturais
existentes; Saber
estar em espaços
públicos. Respeitar a
diferença.

Visita de estudo

Professora e
alunos (
inclusive aluna
CEI)

Ficará a cargo dos
alunos. (5euros) o
transporte será
solicitado à CMSC

CMSC

Observação
direta

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 05-12-2019

Data de fim da atividade: 12-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Conheço as
Regras, Circulo
com Segurança

Alertar para a necessidade de
cumprimento das regras e dos
procedimentos de segurança
rodoviária para garantir maior
segurança a TODOS

Aplicação de um
questionário sobre as regras
de circulação rodoviária
Entrega de prémios aos
alunos com os melhores
desempenhos nas respostas
aos questionários

Professores do
PRER
Alunos – 6.º C

Não se aplica

Farmácia Santo
Amaro
Câmara
Municipal de
Santana

Conhecimentos
adquiridos sobre as
regras de circulação
rodoviária

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Clube Europeu
Professor responsável: Lina Pestana
Data de início da atividade: 05-12-2019

Data de fim da atividade: 05-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Dia da
Polónia

Promover um dia
alusivo à Polónia para
divulgar seus hábitos e
costumes

Dinamização de
atividades de cariz
cultural e gastronómico

Equipa Erasmus e
alunos do projeto
Erasmus

Não aplicável

PANCAC

Avaliação e análise
do envolvimento dos
alunos

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 05-12-2019

Data de fim da atividade: 05-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e
a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada
– o mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
evacuação para a Equipa
de Primeira Intervenção”.

Executar corretamente
os procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

--------------------------------

------------------------------

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 05-12-2019

Data de fim da atividade: 05-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para
os valores e a sua ligação à comunidade
em que se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
evacuação para a Equipa
de Primeiros Socorros”.

Executar corretamente
os procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

--------------------------------------------

------------------------------------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção e
Emergência através de
relatório escrito.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Visual Professor responsável: Lilia Jardim
Data de início da atividade: 05-12-2019

Data de fim da atividade: 05-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e justas no desempenho
docente;, 2. Diversificação da oferta curricular da escola,
através da persistência na criação de oportunidades e
alternativas de formação para os seus alunos, tendo em vista
as suas aptidões e dificuldades e a sua integração na vida
ativa;

Visita de
estudo ao
Museu FUN

Aplicar o
conteúdo
relativo à
fotografia

Visitar e fotografar os
alunos em interação
com as obras.

8ºB e dois
professores
acompanhantes

não se aplica

Museu Fun

Através da observação
direta. Apresentação de
um trabalho final e
exposição de trabalhos

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de EVT Professor responsável: Arnaldo Nóbrega
Data de início da atividade: 06-12-2019

Data de fim da atividade: 17-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua ligação
à comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Projeto de Natal /
decoração do Hall
de entrada - piso 1

Incentivar práticas que
mobilizem processos
para
imaginar diferentes
possibilidades para gerar
novas
ideias;
Organizar exposições em
diferentes formatos –
físicos e/ou
digitais - individuais ou
de grupo, selecionando
trabalhos
tendo por base os
processos de análise,
síntese e

Aplicar os conhecimentos
adquiridos num trabalho
prático como a planificação e
montagem de sólidos.
Utilizar materiais
diversificados.

Professor e
alunos

Bolas de esferovite,
cartolinas, tintas,
colas.

Projeto ecoescolas

Observação
direta

dezembro
comparação, que
conjugam as noções de
composição e de
harmonia, de acordo com
o objetivo
escolhido/proposto.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade artística cordofones Professor responsável: Susana Abrantes
Data de início da atividade: 07-12-2019

Data de fim da atividade: 07-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência na criação de oportunidades e
alternativas de formação para os seus alunos, tendo em vista as suas
aptidões e dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada – o mundo.

Missa de
Finalistas

Tocar e cantar a
missa dos
finalistas

Tocar e cantar a
missa dos finalistas

Alunos e
professores

Alunos e
professores

Com a
comunidade
escolas

Observação
direta

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Informática Professor responsável: Grupo de Informática
Data de início da atividade: 09-12-2019

Data de fim da atividade: 15-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos, através
do estabelecimento de metas bem claras e justas no
desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência na criação
de oportunidades e alternativas de formação para os
seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;

Programar
durante uma
hora

Introduzir uma hora à ciência da
computação, criada para
desmistificar a programação e
mostrar que qualquer pessoa
pode aprender os fundamentos
básicos e ampliar a participação
na área desta ciência.

Proporcionar um
jogo educativo

Professor/Alunos

Nenhum

Iniciativa da
Hour of Code

Envolvência
dos alunos

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 09-12-2019

Data de fim da atividade: 09-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
evacuação para a Equipa
de Corte de Energia”.

Executar corretamente
os procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

----------------------------------

------------------------------

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 09-12-2019

Data de fim da atividade: 09-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
evacuação para a
Equipa de Evacuação”.

Executar corretamente
os procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

----------------------------------

-----------------------------

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Roda de Amigos Professor responsável: Márcia Leão
Data de início da atividade: 10-12-2019

Data de fim da atividade: 10-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Criação de um
adorno de Natal

Partilha de
pequenos truques
para a criação de um
anjo de Natal.

Motivar os alunos para a
celebração do Natal, bem
como para a partilha de
conhecimentos.

Alunos do 9E,
Professores Luís
Salvador, Mara Martins
e Márcia Leão

Aquisição de bolas
de esferovite

Santa Casa da
Misericórdia de
Santa Cruz

...

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 10-12-2019

Data de fim da atividade: 10-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;

Vou a pé, em
segurança!

Alertar para as regras de
circulação pedonal no
espaço envolvente da
escola, junto às
passadeiras

Concretização de um pequeno
percurso nas imediações da escola e
alerta para as regras de circulação
pedonal
Entrega de marcador de livros com
uma mensagem de grande impacto
sobre as consequências do
incumprimento por parte dos peões

Professores do
PRER
Alunos do 6.º F

Não se aplica

Não se aplica

Empenho e
participação dos
alunos

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 10-12-2019

Data de fim da atividade: 10-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e
a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada
– o mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
evacuação para a Equipa
de Informação e
Vigilância”.

Executar corretamente
os procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

--------------------------------

-------------------------------

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 10-12-2019

Data de fim da atividade: 10-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para
os valores e a sua ligação à comunidade
em que se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
evacuação para a
estrutura interna de
segurança da cozinha”.

Executar corretamente
os procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

------------------------------------------

--------------------------------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção e
Emergência através de
relatório escrito.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 11-12-2019

Data de fim da atividade: 11-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e
a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada
– o mundo.

Exercício Interno de
Evacuação parcial
com os alunos da
Unidade
Especializada.

Executar corretamente
os procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança
Professoras da
Unidade
Especializada

-------------------------------------

---------------------------------------

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Ciências Naturais (2.º Ciclo) Professor responsável: Teresa Câmara
Data de início da atividade: 12-12-2019

Data de fim da atividade: 12-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola
em função do sucesso educativo dos seus
alunos, através do estabelecimento de metas
bem claras e justas no desempenho docente;

Direitos e deveres do
consumidor- Trocado por
miúdos/ cuidados a ter com
o meio ambiente

Conhecer os
direitos e os
deveres do
consumidor

Palestra
subordinada ao
tema.

Técnico do Serviço
da Defesa do
Consumidor

Sem recursos

Serviço da Defesa
do Consumidor

Relatório da
formação

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 12-12-2019

Data de fim da atividade: 12-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Conheço as
Regras, Circulo
com Segurança

Alertar para a necessidade de
cumprimento das regras e dos
procedimentos de segurança
rodoviária para garantir maior
segurança a TODOS

Aplicação de um
questionário sobre as regras
de circulação rodoviária
Entrega de prémios aos
alunos com os melhores
desempenhos nas respostas
aos questionários

Professores do
PRER
Alunos – 6.º B

Não se aplica

Farmácia Santo
Amaro
Câmara
Municipal de
Santana

Conhecimentos
adquiridos sobre as
regras de circulação
rodoviária

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 12-12-2019

Data de fim da atividade: 12-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Conheço as
Regras, Circulo
com Segurança

Alertar para a necessidade de
cumprimento das regras e dos
procedimentos de segurança
rodoviária para garantir maior
segurança a TODOS

Aplicação de um
questionário sobre as regras
de circulação rodoviária
Entrega de prémios aos
alunos com os melhores
desempenhos nas respostas
aos questionários

Professores do
PRER
Alunos – 6.º E

Não se aplica

Farmácia Santo
Amaro
Câmara
Municipal de
Santana

Conhecimentos
adquiridos sobre as
regras de circulação
rodoviária

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 12-12-2019

Data de fim da atividade: 12-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para
os valores e a sua ligação à comunidade
em que se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
evacuação para a Equipa
de Concentração e
Controlo”.

Executar corretamente
os procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

----------------------------------------

-------------------------------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção e
Emergência através de
relatório escrito.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 12-12-2019

Data de fim da atividade: 12-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização
para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
evacuação” para o pessoal
docente que está colocado
pela primeira vez na escola.

Executar corretamente
os procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

-----------------------------------

-------------------------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção e
Emergência através de
relatório escrito.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Interdisciplinar Professor responsável: Sílvia Vieira e todos os professores que leccionam o secundário
Data de início da atividade: 13-12-2019

Data de fim da atividade: 13-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação
da escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através
do estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho
docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da
persistência na criação de
oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos,
tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na
vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os
valores e a sua ligação à

Jantar
Solidário na
cantina da
escola, pelas
19:30h

Trabalhar a Cidadania e
Desenvolvimento transversalmente
com as turmas de secundário (10 e
11.º anos), com a equipa pedagógica,
a associação de estudantes e a
animação, para promover um jantar
para angariar fundos que reverterão à
nossa Unidade. O trabalho dos alunos
na organização e realização deste
evento, implica trabalho de equipa, a
prática de princípios de
solidariedade, o voluntariado,
empreendedorismo a tolerância e
inclusão.

Planeamento de menu,
decoração do
espaço,iluminação, música,
projeção de fotos da escola,
do concelho e do trabalho da
organização sorteios e leilão
durante o jantar. Solicitar
patrocínios junto de
instituições e serviços tais
como: Doce Satisfação, Dife

Alunos,
professores,
funcionários,
Associação de
estudantes, a
animação e
abertura a toda a
comunidade
educativa

Proceder à venda
de bilhetes
atempadamente

Doce Satisfação,
Difel, Pingo Doce,
Meu Super,
Continente,
Farmacia, Worten,
Bertrand

Os fundos
recolhidos e
grelhas de
observação do
trabalho de cada
turma.

dezembro
comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o
mundo.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Roteiro Cultural- 9º ano
Professor responsável: Ana Cristina vasconcelos / Cláudia Viveiros
Data de início da atividade: 14-12-2019

Data de fim da atividade: 15-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função
do sucesso educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e justas no
desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta curricular
da escola, através da persistência na criação de
oportunidades e alternativas de formação para os seus
alunos, tendo em vista as suas aptidões e dificuldades e a
sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Barraquinha
"sai sempre"

Planificar
/Organizar uma
atividade com vista
angariar fundos
para a viagem.

Organizar todos os
recursos existentes de
forma a serem rifados.
Aprender atividades
comerciais.

Alunos/E.E./
Professores

Comercio local.

Comerciantes de Santa
Cruz/Junta de
freguesia de Santa
Cruz/ funcionários da
EBSSC/ professores

Observação
direta

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 16-12-2019

Data de fim da atividade: 20-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o mundo.

Exercício Interno
de Evacuação
geral.

Executar corretamente
os procedimentos de
evacuação em caso de
emergência

Treino dos
procedimentos de
evacuação em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança
Pessoal
Docente
Alunos
Pessoal Não
Docente

-------------------------------------

Serviço Regional
de Proteção Civil
Serviço Municipal
de Proteção Civil
PSP
Bombeiros
Municipais de
Santa Cruz

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório escrito.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Francês (Sec.) Professor responsável: Magna Vasconcelos
Data de início da atividade: 16-12-2019

Data de fim da atividade: 20-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola
em função do sucesso educativo dos seus
alunos, através do estabelecimento de metas
bem claras e justas no desempenho docente;

Exposição de
Natal

Cultura e costumes
natalícios na
França/Portugal

Elaboração de cartazes;
postais alusivos à época /
Decoração de uma árvore de
Natal

Professores de
francês

nenhum

nenhuma

Trabalhos dos alunos:
desenvolvimento pessoal
e autonomia.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Viver com Amor e Afecto Professor responsável: Ana Costa e Anabela Pires
Data de início da atividade: 17-12-2019

Data de fim da atividade: 17-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Entrega de
cabazes.

- Desenvolver atitudes de
cooperação e de
entreajuda para com as
pessoas mais carenciadas;
- Minimizar as
consequências da pobreza
no seio das famílias dos
nossos alunos mais
desfavorecidos.

Entrega às famílias mais
carenciadas de bens
alimentares não perecíveis
de 1ª necessidade.

Equipa do
projeto.

Verbas angariadas nas
diversas atividades
realizadas ao longo do
semestre.

Nenhumas
parcerias.

Atividade dependente
da adesão dos
membros da
comunidade educativa à
atividade.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 17-12-2019

Data de fim da atividade: 17-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Conheço as
Regras, Circulo
com Segurança

Alertar para a necessidade de
cumprimento das regras e dos
procedimentos de segurança
rodoviária para garantir maior
segurança a TODOS

Aplicação de um
questionário sobre as regras
de circulação rodoviária
Entrega de prémios aos
alunos com os melhores
desempenhos nas respostas
aos questionários

Professores do
PRER
Alunos – 6.º A

Não se aplica

Farmácia Santo
Amaro
Câmara
Municipal de
Santana

Conhecimentos
adquiridos sobre as
regras de circulação
rodoviária

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 17-12-2019

Data de fim da atividade: 17-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Conheço as
Regras, Circulo
com Segurança

Alertar para a necessidade de
cumprimento das regras e dos
procedimentos de segurança
rodoviária para garantir maior
segurança a TODOS

Aplicação de um
questionário sobre as regras
de circulação rodoviária
Entrega de prémios aos
alunos com os melhores
desempenhos nas respostas
aos questionários

Professores do
PRER
Alunos – 6.º F

Não se aplica

Farmácia Santo
Amaro
Câmara
Municipal de
Santana

Conhecimentos
adquiridos sobre as
regras de circulação
rodoviária

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Professores de Educação Física ( 3ºCiclo e Secundário)
Data de início da atividade: 17-12-2019

Data de fim da atividade: 17-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento
de metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais alargada
– o mundo.

"Corrida de
Natal"

- Promover
hábitos de vida
saudável;
- Divulgação da
modalidade de
atletismo.

- Divulgação nas
aulas de Educação
Física;
- Afixação de
cartazes
informativos.

- Professores de
Educação Física do
2º/3º ciclo e
Secundário;
- Alunos do curso
profissional.

- Medalhas para os 3
primeiros
classificados em cada
escalão.

- Câmara
Municipal de
Santa Cruz;
- Bombeiros
Municipais de
Santa Cruz;
- PSP Santa Cruz;
- Polícia
Marítima;
- Proteção Civil;
- Associação de
Atletismo da
Madeira.

- Observação
Direta

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Eco Escolas - F.P.S. - Educação Ambiental 9.º ano
Professor responsável: Dalila Vieira
Data de início da atividade: 17-12-2019

Data de fim da atividade: 17-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a
ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus
alunos, através do estabelecimento
de metas bem claras e justas no
desempenho docente;

Visita e estudo à Estação
de Tratamento de
Resíduos Sólidos da Meia
Serra (turmas C e D).
(Esta visita de estudo
volta a repetir-se no 2.º
Semestre para outras 2
turmas de 9,º ano: A e B,
previsto para 26 de maio
de 2010)

Sensibilizar para a
importância de praticar
hábitos saudáveis, para o
planeta, como a
reciclagem;
Colmatar e desmitificar
atitudes
erróneas/incorretas sobre a
reciclagem.

Diversificando as
estratégias, saindo da
sala de aulas.

Professores e
alunos

Nenhum

Nenhuma

Aquando a visita de estudo
levarei um seguro de
responsabilidade da identidade
responsável. Os alunos terão
uma avaliação de nível 1 a 5 (no
final do Semestre)

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física 2.º Ciclo Professor responsável: Grupo de Educação Física 260 + 620
Data de início da atividade: 17-12-2019

Data de fim da atividade: 17-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 2. Diversificação da
oferta curricular da escola, através da persistência
na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as
suas aptidões e dificuldades e a sua integração na
vida ativa;

Corrida de
Natal

- Promover
hábitos de vida
saudável; divulgação da
modalidade de
Atletismo.

Divulgação nas aulas
de Educação Física e
afixação de cartazes
informativos.

Professores de
Educação Física
260+620

Sem recursos
financeiros

Câmara Municipal de Santa
Cruz; Bombeiros Municipais
de Santa Cruz; PSP de
Santa Cruz; Policia
Marítima; Proteção Civil e
Associação de Atletismo da
Madeira.

Classificações dos
alunos por
tempo/escalões;
observação direta

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Francês (Sec.) Professor responsável: Arlinda Vieira / Concepcion Rodrigues
Data de início da atividade: 19-12-2019

Data de fim da atividade: 19-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Au cinéma : ida
ao cinema

- Dar a conhecer aos alunos
diferentes formas de arte: o
cinema como instrumento de
cultura e arte. - Desenvolver o
espírito de observação e o
espírito crítico

. Motivação para as Unidades 3(Au
cinéma) e 4; (“Ça a changé le
monde”. . Conhecer as
instalações e equipamentos que
projetam os filmes.

Professoras e os
alunos do 9ºano

Cada aluno paga a
sua despesa

Inglês 3º ciclo prof
Concepcion
Rodrigues

Atividades com
os alunos

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Musical Professor responsável: O grupo de Ed. Musical.
Data de início da atividade: 20-12-2019

Data de fim da atividade: 20-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta curricular da
escola, através da persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e dificuldades
e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola na sensibilização para os
valores e a sua ligação à comunidade em que se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Cânticos de
Natal.

Celebração
do Natal.

Cantar e tocar
cânticos de Natal.

Professores e
alunos.

Fotocópias e
material de som.

Animação
cultural.

Observação
direta.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Coordenação do 2º Ciclo
Professor responsável: Helena Ornelas
Data de início da atividade: 20-12-2019

Data de fim da atividade: 20-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

2. Diversificação da oferta curricular da escola, através da persistência na
criação de oportunidades e alternativas de formação para os seus alunos,
tendo em vista as suas aptidões e dificuldades e a sua integração na vida
ativa;, 3. Promoção de princípios de solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais alargada – o mundo.

A Nossa
Escola

Promover a
integração dos
alunos de 5º ano

Peddy Paper

DTs e alunos
do 2º ciclo

Nossos

PARCERIAS AVALIAÇÃO
PANCAC

Feita na altura

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade artística cordofones Professor responsável: Susana Abrantes
Data de início da atividade: 20-12-2019

Data de fim da atividade: 20-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de metas bem claras
e justas no desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta curricular da
escola, através da persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada – o mundo.

Cânticos de
Natal

Tocar e cantar
Cânticos de
Natal

Tocar e cantar
Cânticos de Natal

Alunos e
professores

Decoração de Natal

Comunidade
escolar

Observação
direta

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade Instrumental Professor responsável: Cristina Nunes
Data de início da atividade: 20-12-2019

Data de fim da atividade: 20-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

2. Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas
aptidões e dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3.
Promoção de princípios de solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na sensibilização para os valores e
a sua ligação à comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Cânticos de
Natal

Adquirir hábitos de trabalho
de equipa; divulgar os
instrumentos de sopro e a
música instrumental em
contexto escolar; participar
em atividades dentro da
escola.

Interpretação
conjunta de algum
repertório natalício.

Alunos

Não necessita

Banda Municipal
de Santa Cruz

Participação;
assiduidade;
empenho

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Diretor de turma 7º ano
Professor responsável: Arlinda Vieira DT 7ºA
Data de início da atividade: 20-12-2019

Data de fim da atividade: 20-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;, 3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para os
valores e a sua ligação à comunidade em que
se insere e a uma comunidade mais alargada –
o mundo.

“Lanche
Convívio”
“Amigo
secreto

Valorizar as relações
interpessoais e fortalecer
a interação da escola com
a comunidade escolar.
Promover e fortalecer as
relações interpessoais
com vista a criar um
ambiente salutar

Combinar com os docentes,
alunos e EE o que cada um fará
para contribuir para o lanche
Convidar EE (cozinheiros e
pasteleiros) na confeção de bolos
e salgadinhos. Reportagem
fotográfica; Publicação no
facebook da escola.

Turma 7ºA/
Conselho de
Turma Enc. Educ.
dos alunos do
7ºA/ DT

nenhum

Cidadania e
Desensolvimento Sara Miriã

Atividades com
os alunos

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Roteiro Cultural
Professor responsável: Ana Cristina vasconcelos / Cláudia Viveiros
Data de início da atividade: 20-12-2019

Data de fim da atividade: 20-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola
em função do sucesso educativo dos seus
alunos, através do estabelecimento de metas
bem claras e justas no desempenho docente;,
2. Diversificação da oferta curricular da escola,
através da persistência na criação de
oportunidades e alternativas de formação para
os seus alunos, tendo em vista as suas
aptidões e dificuldades e a sua integração na
vida ativa;, 3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para os
valores e a sua ligação à comunidade em que
se insere e a uma comunidade mais alargada –
o mundo.

Arraial de
Natal -

Realizar atividades
para angariação
de verbas- Arraial .
Convívio de Natal
com toda a
comunidade.

Realizar atividades para
angariação de verbas- Arraial com
barracas de comes e bebes
(comidas e bebidas tradicionais da
época natalícia); animação do
espaço. Convívio de Natal com
toda a comunidade, na zona do
parque de estacionamento junto
ao Pavilhão

E.E./ funcionários/
Professores/
cozinheiro/Alunos

nada a declarar

Junta de freguesia de
Santa Cruz / Câmara
Municipal de Santa Cruz
/ Empresa de Cervejas
da Madeira / E. E. /
Professores/ alunos
/Comerciantes locais.

observação
direta

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Lanche- convívio com a turma do 7ºA
Professor responsável: Arlinda Vieira e Sara Ferreira
Data de início da atividade: 20-12-2019

Data de fim da atividade: 20-12-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 3.
Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores
e a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

- Lanche
Convívio e troca
de presentes do
amigo secreto.

Valorizar as relações
interpessoais e
fortalecer a interação
da escola com a
comunidade escolar;
promover e fortalecer
as relações
interpessoais com vista
a criar um ambiente
salutar

Combinar com os
docentes, alunos e EE o
que cada um fará para
contribuir para o lanche;
Convidar EE (cozinheiros
e pasteleiros) na confeção
de bolos e salgadinhos;
reportagem fotográfica;
publicação no facebook da
escola.

A diretora de turma; a
professora de Cidadania
e Desenvolvimento e os
professores que queiram
participar; os alunos e os
encarregados de
educação.

Cada um
contribuirá com o
que puder trazer.

Conselho de
turma; alunos;
encarregados de
educação.

Promoção da ligação
entre os vários
intervenientes da
Comunidade Escolar e
o desenvolvimento
pessoal e social dos
alunos.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Roteiro Cultural 9.º ano
Professor responsável: Cláudia Viveiros e Ana Cristina Vasconcelos
Data de início da atividade: 05-01-2020

Data de fim da atividade: 24-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na sensibilização para os
valores e a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Representação de uma
peça de teatro inspirada
no Auto da Barca do
Inferno, de Gil Vicente,
em várias escolas da
RAM

Dar a conhecer um
espetáculo
desenvolvido com
os alunos e angariar
fundos para a
viagem

Enviar ofícios para
aferir as escolas
interessadas e
agendar as datas

Alunos das várias
turmas de 9.º ano e
professoras
coordenadoras do
projeto

Da
responsabilidade
do projeto

Várias escolas
da RAM, Casa
Paroquial...

Não se aplica

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade artística cordofones Professor responsável: Susana Abrantes
Data de início da atividade: 06-01-2020

Data de fim da atividade: 06-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência na criação de oportunidades
e alternativas de formação para os seus alunos, tendo em vista as suas
aptidões e dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada – o mundo.

Cantar os
Reis

Comemorar o
Dia de Reis

Tocar e cantar
cantigas de Reis

Alunos e
professores

Cordas, bolo rei e
sumo

Unidade
especializada da
EBBSC,
modalidades
artísticas

Observação
direta

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Luísa Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 06-01-2020

Data de fim da atividade: 31-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

XII Taça Escolar
de Educação
Rodoviária (TEER)

Sensibilizar os alunos para o
conhecimento das principais
regras e sinais de trânsito
essenciais para circularem
em segurança.

Prova prática no recinto
escolar, através de um
percurso de bicicleta.

Professores do
PRER
Professores de
EF
Alunos das
turmas de 2.º e
3.ºciclos

15€ (Aquisição de
fita para marcar o
percurso)

PSP de Santa
Cruz

Conhecimentos
demonstrados nas provas
teórica e prática sobre as
regras de circulação
rodoviária.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História e Geografia de Portugal (2.º Ciclo) Professor responsável: Cassilda Coimbra
Data de início da atividade: 07-01-2020

Data de fim da atividade: 07-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e justas no desempenho
docente;

Visita de Estudo ao
Museu Etnográfico da
Ribeira Brava

Conhecer a
História Regional
Sensibilizar para
o Património

Visita Orientada

Equipa
Pedagógica

Escola - Autocarros

Serviço
Educativo

Roteiro de
Visita

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Musical Professor responsável: O grupo de Ed Musical - 3º Ciclo.
Data de início da atividade: 13-01-2020

Data de fim da atividade: 17-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência na criação de
oportunidades e alternativas de formação para os seus alunos, tendo
em vista as suas aptidões e dificuldades e a sua integração na vida
ativa;, 3. Promoção de princípios de solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Apresentação
avaliativa do trabalho
do primeiro semestre
pelas turmas de opção
de 3ºCiclo

Avaliar a
componente
prática.

Apresentação
pública.

Professores e
alunos.

Material de som e
fotocópias.

Animação
cultural.

Observação
direta

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 13-01-2020

Data de fim da atividade: 13-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;

Pela Vida,
Circular Com
Segurança

Promover a sensibilização e a
consciencialização para a
prevenção dos acidentes
rodoviários

Comunicação oral com
suporte multimédia em
contexto de sala de aula

Professores do
PRER
Alunos do 9.º A
Agentes da PSP
de Santa Cruz

Não se aplica

PSP de Santa
Cruz

Empenho e
participação dos
alunos

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História e Geografia de Portugal (2.º Ciclo) Professor responsável: Irene Antunes e Élvio Pestana
Data de início da atividade: 13-01-2020

Data de fim da atividade: 17-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;, 3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para os
valores e a sua ligação à comunidade em que
se insere e a uma comunidade mais alargada
– o mundo.

Trabalhos
relacionados com
o património do
Conselho de
Santa Cruz.

-Reconhecer a
importância do
Património Local
e a necessidade
da sua
preservação.
-Contribuir para o
sucesso
educativo e a
cultura em geral
dos alunos.

Visualização de
vídeos, fotografias e
realização de
trabalhos alusivos ao
tema.

Alguns alunos
do 2º Ciclo e
docentes Irene e
Élvio.

material adquirido
pelos alunos.

Professores/Encarregados
de Educação

Observação direta
focada no desempenho
dos alunos: interesse e
participação no diálogo
e na execução das
tarefas. Organização dos
trabalhos.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Sara Miriã de Sousa Ferreira
Data de início da atividade: 13-01-2020

Data de fim da atividade: 17-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para os valores
e a sua ligação à comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o mundo.

Primeiras
Olimpíadas da
História

Promover o gosto pelo
estudo e valorizar o
empenho dos alunos
para os conteúdos que
são lecionados nas
aulas, através de
atividades lúdicas.

O concurso será
realizado na sala de
aula, com cada turma
do 7ºano.

Docente e todos
os alunos do
7ºano.

Fotocópias

A 1ª fase ou
eliminatória será
na sala de aula.

Cada eliminatória é
constituída por uma
prova de 20 questões
de resposta múltipla.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Musical Professor responsável: Grupo de Ed. Musical
Data de início da atividade: 14-01-2020

Data de fim da atividade: 14-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e justas no
desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta curricular
da escola, através da persistência na criação de
oportunidades e alternativas de formação para os seus
alunos, tendo em vista as suas aptidões e dificuldades e a
sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Varrer dos
Armários

Sensibilização
para a preservação
da tradição do Sto
Amaro

Cantar e tocar o tema
tradicional de Santo
Amaro em diversos locais
da cidade se Santa Cruz.

Professores e
alunos.

Fotocópias.

Modalidades
artísticas, Câmara
Municipal de Santa
Cruz, Junta de
Freguesia de Santa
Cruz.

Observação
direta.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade artística cordofones Professor responsável: Susana Abrantes
Data de início da atividade: 14-01-2020

Data de fim da atividade: 14-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência na criação de oportunidades
e alternativas de formação para os seus alunos, tendo em vista as suas
aptidões e dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a sua ligação à comunidade
em que se insere e a uma comunidade mais alargada – o mundo.

Varrer os
armários

Comemorar o
Santo Amaro

Tocar e cantar canções
tradicionais relativas ao
Sant Amaro e o Varrer dos
armários

Alunos

Nada

UE

Observação
direta

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 16-01-2020

Data de fim da atividade: 16-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;

Pela Vida,
Circular Com
Segurança

Promover a sensibilização e a
consciencialização para a
prevenção dos acidentes
rodoviários

Comunicação oral com
suporte multimédia em
contexto de sala de aula

Professores do
PRER
Alunos do 9.º B
Agentes da PSP
de Santa Cruz

Não se aplica

PSP de Santa
Cruz

Empenho e
participação dos
alunos

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Professores de Educação Física (2º/3ºCiclo e Secundário)
Data de início da atividade: 16-01-2020

Data de fim da atividade: 16-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência na criação de
oportunidades e alternativas de formação para os seus alunos, tendo em
vista as suas aptidões e dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3.
Promoção de princípios de solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

“Corta Mato
Escolar
Regional”

- Promover
hábitos de vida
saudável;
- Divulgação da
modalidade de
atletismo.

ESTRATÉGIAS RECURSOS
HUMANOS
- Motivação;
- Socialização;
- Integração;
- Participação;
- Superação.

- DSDE

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

- Sem Recursos
Financeiros

- Professores de
Educação Física do
2º/3º ciclo e
Secundário

- Observação
Direta

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física 2.º Ciclo Professor responsável: Direção de Serviços do Desporto Escola e Coordenador do Desporto Escolar (Décio Pires)
Data de início da atividade: 16-01-2020

Data de fim da atividade: 16-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais alargada –
o mundo.

Corta-mato
Escolar
Regional

- Promover hábitos
de vida saudável; divulgação da
modalidade de
Atletismo.

Apuramento de
alunos através da
Corrida de Natal.

DSDE,
Professores de
Educação Física
260 e 620

Sem recursos
financeiros

escola

Observação
direta

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Roda de Amigos Professor responsável: Márcia Leão
Data de início da atividade: 21-01-2020

Data de fim da atividade: 21-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua ligação
à comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Visita ao Centro de
Dia da Santa Casa
da Misericórdia

Promover o estreitamento
dos laços afetivos entre
os alunos do 9ºE e os
utentes do Centro de Dia

Visita ao Centro
de Dia

Alunos do 9E,
Professores Luís
Salvador, Mara Martins
e Márcia Leão

Não foram utilizados
quaisquer recursos
financeiros

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

Santa Casa da
Misericórdia de
Santa Cruz

...

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Roteiro Cultural - 9º ano
Professor responsável: Ana Cristina Vasconcelos / Cláudia Viveiros
Data de início da atividade: 21-01-2020

Data de fim da atividade: 21-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 2. Diversificação
da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e
alternativas de formação para os seus alunos,
tendo em vista as suas aptidões e dificuldades e a
sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na sensibilização para os
valores e a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Baile final 1º
Semestre White Party

Planificar/organizar um
baile para angariação
de verbas de apoio à
viagem.

Estruturar e participar
em todas as atividades
inerentes à realização
de um Baile temático.

Alunos/professores/pais.

Nada a declarar

Casa do Povo de
Santa Cruz /
Sancrupan/E.E./
Professores e
alunos

observação
direta

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 24-01-2020

Data de fim da atividade: 24-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para
os valores e a sua ligação à comunidade
em que se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Ação de formação
“Primeiros
Socorros” para
pessoal não
docente.

Saber noções básicas de
Primeiros Socorros e ser
capaz de responder
eficazmente a uma
situação de doença
súbita.

Simulação e treino de
situações de emergência
no âmbito da doença
súbita.

Enfermeiro
Dinarte Freitas

-----------------------------------

Serviço de
Emergência
Médica Regional

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção e
Emergência através de
relatório escrito.

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Coordenadoras da Atividade Interna
Data de início da atividade: 27-01-2020

Data de fim da atividade: 31-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento
de metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;

“Mega Sprint”:
Apuramento –
Turma

- Promover hábitos de
vida saudável;
- Divulgação da
modalidade de
Atletismo – velocidade,
lançamento do peso e
salto em comprimento.

- Integração;
- Motivação;
- Participação;
- Socialização;
- Superação.

- Coordenadoras
da Atividade
Interna

- Sem Recursos
Financeiros

- Professor /
Turma

- Observação
Direta

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Luísa Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 27-01-2020

Data de fim da atividade: 27-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Acidentes de
viação: sequelas
físicas

Sensibilizar para as
consequências dos
acidentes de viação e alertar
para os vários profissionais
de saúde envolvidos.

Ação orientada pelo Dr. Sílvio
Carvalho, Fisiatra, do núcleo de
Medicina Física e Reabilitação
do Serviço de Saúde da RAM

Professores do
PRER
Alunos do 10.º
B
Médico Fisiatra
(SESARAM)

Não se aplica

Núcleo de Medicina
Física e Reabilitação
do Serviço de Saúde
da RAM

Empenho e
participação dos
alunos

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física 2.º Ciclo Professor responsável: Coordenadoras da Atividade Interna (Alexandra Pinto e Susana Alves)
Data de início da atividade: 27-01-2020

Data de fim da atividade: 31-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e justas no
desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta curricular
da escola, através da persistência na criação de
oportunidades e alternativas de formação para os seus
alunos, tendo em vista as suas aptidões e dificuldades e a
sua integração na vida ativa;

Mega Sprint apuramento
turma

- Promover hábitos
de vida saudável; divulgação da
modalidade de
Atletismo

Integração, motivação,
participação,
socialização e
superção

Coordenadoras da
AI e professores de
Educação Física 260
e 620

Sem recursos
financeiros

Professor da
turma

Observação
direta, grelhas de
registo

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 28-01-2020

Data de fim da atividade: 28-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;

Pela Vida,
Circular Com
Segurança

Promover a sensibilização e a
consciencialização para a
prevenção dos acidentes
rodoviários

Comunicação oral com
suporte multimédia em
contexto de sala de aula

Professores do
PRER
Alunos do 9.º D
Agentes da PSP
de Santa Cruz

Não se aplica

PSP de Santa
Cruz

Empenho e
participação dos
alunos

dezembro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 30-01-2020

Data de fim da atividade: 30-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;

Pela Vida,
Circular Com
Segurança

Promover a sensibilização e a
consciencialização para a
prevenção dos acidentes
rodoviários

Comunicação oral com
suporte multimédia em
contexto de sala de aula

Professores do
PRER
Alunos do 9.º C
Agentes da PSP
de Santa Cruz

Não se aplica

PSP de Santa
Cruz

Empenho e
participação dos
alunos

janeiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 30-01-2020

Data de fim da atividade: 30-01-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;

Pela Vida,
Circular Com
Segurança

Promover a sensibilização e a
consciencialização para a
prevenção dos acidentes
rodoviários

Comunicação oral com
suporte multimédia em
contexto de sala de aula

Professores do
PRER
Alunos do 9.º E
Agentes da PSP
de Santa Cruz

Não se aplica

PSP de Santa
Cruz

Empenho e
participação dos
alunos

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Informática Professor responsável: Mónica Velosa/Élia Freitas
Data de início da atividade: 01-02-2020

Data de fim da atividade: 28-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola
em função do sucesso educativo dos seus
alunos, através do estabelecimento de metas
bem claras e justas no desempenho docente;,
2. Diversificação da oferta curricular da escola,
através da persistência na criação de
oportunidades e alternativas de formação para
os seus alunos, tendo em vista as suas
aptidões e dificuldades e a sua integração na
vida ativa;

Exposição
alusiva ao mês
da Internet
Segura

A navegação segura, crítica e
esclarecida da Internet e dos
dispositivos é um desígnio
demasiado importante para ser
descurado pelos agentes educativos.
A temática da Segurança na Internet e
o nosso papel enquanto educadores
conscientes são fundamentais para
educar os nossos jovens para essa
realidade, ensinando-os a protegerse.

Produção de cartazes,
frases de alerta para a
segurança na internet,
dicas, sugestões

Professoras/Alunos

Impressão a cores

Seguranet

Participação
dos alunos

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Físico Química Professor responsável: Sonia Barreto, Ana Caires, Adriana Vieira, Orlando Lima e Teresa Baptista
Data de início da atividade: 01-02-2020

Data de fim da atividade: 30-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Exposição de
trabalhos sobre:
Os elementos
químicos e a sua
organização na
Tabela Periódica.

Consolidar os
conhecimentos
adquiridos na sala de
aula

Realização de
trabalhos de grupo.

Alunos do 8º ano, do
9ºano, 10º ano, cursos
profissionais e cursos
CEF

----

----

De acordo com os
parâmetros definidos no
Critérios específicos de
avaliação da disciplina.

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Luísa Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 03-02-2020

Data de fim da atividade: 28-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Apuramento dos
vencedores da XII
TEER Fase Escola

Sensibilizar os alunos para o
conhecimento das principais
regras e sinais de trânsito
essenciais para circularem em
segurança

Prova prática no recinto
escolar, através de um
percurso de bicicleta

Professores do
PRER

Não se aplica

Não se aplica

Conhecimentos
adquiridos sobre
circulação rodoviária

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 06-02-2020

Data de fim da atividade: 06-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para
os valores e a sua ligação à comunidade
em que se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Formação para os formandos
e formadores dos Cursos EFA
sobre os procedimentos a
adotar no Abrigo de
Emergência no período
noturno.

Executar corretamente
os procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Comunicação oral
com suporte
multimédia.

Delegados de
Segurança
Formandos
CEFA
Formadores
CEFA

------------------------

-----------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção e
Emergência através de
relatório escrito.

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 06-02-2020

Data de fim da atividade: 06-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização
para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
abrigo para a Estrutura
Interna de Segurança”
(noturno).

Executar
corretamente os
procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Comunicação oral com
suporte multimédia e
simulação e treino dos
procedimentos de abrigo.

Delegados de
Segurança

------------------------

----------------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção e
Emergência através de
relatório escrito.

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 06-02-2020

Data de fim da atividade: 06-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e
a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada
– o mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
abrigo para o
Responsável de
Segurança” (noturno).

Executar corretamente
os procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Simulação e treino dos
procedimentos de abrigo
em caso de emergência.

Delegados de
Segurança

------------------------

---------------------

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 10-02-2020

Data de fim da atividade: 14-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Exercício Interno
de Abrigo (geral) –
período noturno.

Executar corretamente
os procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Simulação e treino dos
procedimentos de abrigo
em caso de emergência.

Delegados de
Segurança
Formandos
CEFA
Formadores
CEFA

-----------------------

Serviço Municipal
de Proteção Civil
Bombeiros
Municipais de
Santa Cruz

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Francês (Sec.) Professor responsável: Maria Lígia Rodrigues
Data de início da atividade: 10-02-2020

Data de fim da atividade: 18-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola
em função do sucesso educativo dos seus
alunos, através do estabelecimento de metas
bem claras e justas no desempenho docente;,
3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

La SaintValentin

. Divulgar aspetos da cultura
francesa . Incentivar o gosto
pela língua francesa através
de atividades lúdicas .
Desenvolver a capacidade de
pesquisa . Promover o
relacionamento interpessoa

Exposição de postais e
mensagens efetuados pelos
alunos Distribuição, pela
comunidade escolar, de
bombons com mensagens
alusivas à amizade e ao amor na
qualidade de “Messagers du
coeur”

Professoras Dina
Gomes e Lígia
Rodrigues Turmas
de francês do 8º ano
Comunidade escola

nenhuns

nenhuma

Atividades com
os alunos

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Viver com Amor e Afecto Professor responsável: Ana Costa e Anabela Pires
Data de início da atividade: 11-02-2020

Data de fim da atividade: 11-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Mercadinho
solidário

- Desenvolver atitudes de
cooperação e de
entreajuda para com as
pessoas mais carenciadas;
- Minimizar as
consequências da pobreza
no seio das famílias dos
nossos alunos mais
desfavorecidos.

Angariação de fundos
monetários para a aquisição
de bens alimentares não
perecíveis de 1ª necessidade.

Equipa do
projeto.

Sem efeito.

Artigos doado por
elementos da
comunidade
escolar.

Atividade dependente
da adesão dos
membros da
comunidade educativa
à atividade.

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Coordenadoras da Atividade Interna
Data de início da atividade: 11-02-2020

Data de fim da atividade: 11-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e justas no desempenho
docente;, 2. Diversificação da oferta curricular da escola,
através da persistência na criação de oportunidades e
alternativas de formação para os seus alunos, tendo em vista
as suas aptidões e dificuldades e a sua integração na vida
ativa;

“Mega Sprint”:
Fase Escola

- Promover hábitos de
vida saudável;
- Divulgação da
modalidade de
Atletismo – velocidade,
lançamento do peso e
salto em comprimento.

- Integração;
- Motivação;
- Participação;
- Socialização;
- Superação.

- Coordenadoras
da Atividade
Interna

- Sem Recursos
Financeiros

- Professores de
Educação Física do
2º/3º ciclo e
Secundário

- Observação
Direta

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física 2.º Ciclo Professor responsável: Coordenadoras da Atividade Interna (Alexandra Pinto e Susana Alves)
Data de início da atividade: 11-02-2020

Data de fim da atividade: 11-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento
de metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões
e dificuldades e a sua integração na vida ativa;

Mega Sprint fase escola

- Promover hábitos
de vida saudável; divulgação da
modalidade de
Atletismo.

Integração, motivação,
participação,
socialização e
superação.

Coordenadoras
AI

Sem recursos
finaceiros

professores de
Educação Física
260 e 620

Grelha de
registo,
observação

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade artística cordofones Professor responsável: Susana Abrantes
Data de início da atividade: 14-02-2020

Data de fim da atividade: 14-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de metas bem claras
e justas no desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta curricular da
escola, através da persistência na criação de oportunidades e alternativas
de formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada – o mundo.

Dia dos
Namorados

Comemorar o
dia dos
namorados

Cantar e tocar
canções românticas

Alunos e
professores

Decoração e
fotocópias

Grupo de Ed.
Musical

Observação
direta

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Luísa Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 14-02-2020

Data de fim da atividade: 14-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Acidentes de
viação: sequelas
físicas

Sensibilizar para as
consequências dos
acidentes de viação e alertar
para os vários profissionais
de saúde envolvidos

Ação orientada pelo Dr. Sílvio
Carvalho, Fisiatra, do núcleo de
Medicina Física e Reabilitação
do Serviço de Saúde da RAM

Professores do
PRER
Alunos do 10.º
A e 10.º D
Médico Fisiatra

Não se aplica

Núcleo de Medicina
Física e Reabilitação
do Serviço de Saúde
da RAM

Empenho e
participação dos
alunos

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Projeto Roteiro Cultural, 9.º ano Professor responsável: Cláudia Viveiros; Ana Vasconcelos
Data de início da atividade: 14-02-2020

Data de fim da atividade: 14-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Jantar /
S.Valentim

Angariar fundos
para a viagem a
Lisboa

Realização de um jantar na
cantina da escola, dinamizado
pelos Enc. de Educação

Enc de educação e
alunos de 9.º ano,
coordenadoras

Da responsabilidade
do projeto

E. Educação,
comércio local

Não se aplica

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Luísa Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 17-02-2020

Data de fim da atividade: 17-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;

Pela Vida,
Circular Com
Segurança

Promover a sensibilização e a
consciencialização para a
prevenção dos acidentes
rodoviários

Comunicação oral com
suporte multimédia em
contexto de sala de aula

Professores do
PRER
Alunos do 10.º E
Agentes da PSP
de Santa Cruz

Não se aplica

PSP de Santa
Cruz

Empenho e
participação dos
alunos

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Professores de Educação Física (2º/3ºCiclo e Secundário)
Data de início da atividade: 19-02-2020

Data de fim da atividade: 19-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento
de metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais alargada
– o mundo.

“Mega Sprint”:
Fase Escola

- Promover hábitos de
vida saudável;
- Divulgação da
modalidade de
Atletismo – velocidade,
lançamento do peso e
salto em comprimento.

ESTRATÉGIAS RECURSOS
HUMANOS
- Integração;
- Motivação;
- Participação;
- Socialização;
- Superação.

-DSDE

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

- Sem Recursos
Financeiros

- Professores de
Educação Física do
2º/3º ciclo e
Secundário

- Observação
Direta

fevereiro
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física 2.º Ciclo Professor responsável: Coordenadoras da Atividade Interna
Data de início da atividade: 19-02-2020

Data de fim da atividade: 19-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento
de metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo
da escola na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais alargada
– o mundo.

Mega Sprint fase regional

- Promover hábitos
de vida saudável, divulgação da
modalidade de
Atletismo

Integração, motivação,
participação,
socialização e
superação

Coordenadoras
AI

Sem recursos
finaceiros

Professores de
Educação Física
260 e 620

Classificação
dos alunos

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Ciências Naturais (2.º Ciclo) Professor responsável: Teresa Câmara
Data de início da atividade: 20-02-2020

Data de fim da atividade: 20-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos, através
do estabelecimento de metas bem claras e justas no
desempenho docente;

Palestra: "
Biodiversidade
Insular"

Conhecer a
biodiversidade
insular

Palestra dinamizada pelo
Instituto das Florestas e
Conservação da Natureza

Técnico do
IFCN

Sem recursos
Financeiros

IFCN

Relatório da
formação

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Pela Vida, Circular Com Segurança
Data de início da atividade: 20-02-2020

Data de fim da atividade: 20-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;

Pela Vida,
Circular Com
Segurança

Promover a sensibilização e a
consciencialização para a
prevenção dos acidentes
rodoviários

Comunicação oral com
suporte multimédia em
contexto de sala de aula

Professores do
PRER
Alunos do 10.º C
Agentes da PSP
de Santa Cruz

Não se aplica

PSP de Santa
Cruz

Empenho e
participação dos
alunos

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Musical Professor responsável: Susana Abrantes
Data de início da atividade: 21-02-2020

Data de fim da atividade: 21-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais alargada –
o mundo.

Cortejo de
Carnaval

Integrar o cortejo de
Carnaval das escolas,
dinamizado pela
escola do PE1ºCEB
Santa Cruz

Dançar, cantar e
tocar música de
Carnaval

Alunos de Ed.
Musical

Material para fatos,
acessórios e carro
com gerador

escola do
PE1ºCEB Santa
Cruz

Observação
direta

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Roda de Amigos Professor responsável: Márcia Leão
Data de início da atividade: 21-02-2020

Data de fim da atividade: 21-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Baile de
Carnaval

Integrar os utentes
do centro de dia na
celebração do
Carnaval

Criação de disfarces;
Seleção de música e
coreografia para o
desfile carnavalesco

Alunos do 9E,
Professores Luís
Salvador, Mara Martins
e Márcia Leão

Aquisição de material
para a criação dos
disfarces

Santa Casa da
Misericórdia de
Santa Cruz

...

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 21-02-2020

Data de fim da atividade: 21-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO
PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em
toda a ação da escola em
função do sucesso
educativo dos seus
alunos, através do
estabelecimento de metas
bem claras e justas no
desempenho docente;

Visita de estudo à Igreja
de São João
Evangelista, no Funchal,
para a turma 11ºE, do
Curso Profissional
Técnico de Turismo, no
âmbito da disciplina de
História da Cultura e
das Artes, integrada no
módulo 6 - A Cultura do
Palco.

Compreender o objeto artístico como
documento/testemunho do seu tempo
histórico.
Evidenciar uma atitude crítica enquanto
recetor de objetos de cultura.
Enquadrar as categorias de cada área
artística na análise conjuntural do tempo
e do espaço (histórico e cultural) para
desenvolver referenciais profissionais
específicos da sua área.
Mobilizar os conhecimentos adquiridos
de modo a preservar e valorizar o
património artístico e cultural.
Interiorizar a defesa do património como
ato de cidadania.
Conhecer o património artístico e cultural
da Região Autónoma da Madeira.

Vertente prática de
contacto com as
obras de arte e com
a complexa
realidade que as
envolve: categoria e)
Monumento; ler o
monumento
enquanto
documento do seu
tempo; aferir
aspetos conceptuais
e técnicos do
monumento;
trabalhar num
monumento: da
gestão à

Formandos da
turma 11ºE, do
Curso Profissional
Técnico de
Turismo
Formadora da
disciplina de
História da Cultura
e das Artes

------------------------

Integração em projetos
interdisciplinares:
atividade integrada na
visita de estudo efetuada
pelo professor Fernando
Ramos, na disciplina de
Operações Técnicas
Empresas Turísticas.

Relatório da
saída de campo à
Igreja de São
João Evangelista

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 21-02-2020

Data de fim da atividade: 21-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO
PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em
toda a ação da escola em
função do sucesso
educativo dos seus
alunos, através do
estabelecimento de metas
bem claras e justas no
desempenho docente;

Visita de estudo à Igreja
de São João
Evangelista, no Funchal,
para a turma 11ºF, do
Curso Profissional
Técnico de Turismo, no
âmbito da disciplina de
História da Cultura e das
Artes, integrada no
módulo 6 - A Cultura do
Palco.

Compreender o objeto artístico
como documento/testemunho
do seu tempo histórico.
Evidenciar uma atitude crítica
enquanto recetor de objetos de
cultura.
Enquadrar as categorias de
cada área artística na análise
conjuntural do tempo e do
espaço (histórico e cultural)
para desenvolver referenciais
profissionais específicos da
sua área.
Mobilizar os conhecimentos
adquiridos de modo a preservar
e valorizar o património
artístico e cultural.

Vertente prática de contacto
com as obras de arte e com a
complexa realidade que as
envolve: categoria e)
Monumento; ler o monumento
enquanto documento do seu
tempo; aferir aspetos
conceptuais e técnicos do
monumento; trabalhar num
monumento: da gestão à

Formandos da
turma 11ºF, do
Curso
Profissional
Técnico de
Turismo
Formadora da
disciplina de
História da
Cultura e das
Artes

--------------------

Integração em projetos
interdisciplinares:
atividade integrada na
visita de estudo efetuada
pelo professor Fernando
Ramos, na disciplina de
Operações Técnicas
Empresas Turísticas.

Relatório da
saída de campo à
Igreja de São
João Evangelista

fevereiro
Interiorizar a defesa do
património como ato de
cidadania.
Conhecer o património artístico
e cultural da Região Autónoma
da Madeira.

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade Instrumental Professor responsável: Cristina Nunes
Data de início da atividade: 21-02-2020

Data de fim da atividade: 21-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

2. Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas
de formação para os seus alunos, tendo em vista as suas
aptidões e dificuldades e a sua integração na vida ativa;,
3. Promoção de princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na sensibilização
para os valores e a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada – o mundo.

Participação no
Cortejo de
Carnaval da
Escola Básica de
Santa Cruz

Desenvolver
progressivamente, o
sentido melódico e
rítmico

Execução de
instrumentos de
percussão e criação de
ostinatos rítmicos.

Alunos e
professores

Não necessita

Banda
Municipal de
Santa Cruz

Responsabilidade,
assiduidade e
empenho

fevereiro
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Roteiro Cultural - 9º ano
Professor responsável: Ana Cristina Vasconcelos / Cláudia Viveiros
Data de início da atividade: 21-02-2020

Data de fim da atividade: 21-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Baile de
Carnaval

Organizar um baile tendo em
vista a angariação de verbas
para a viagem. Incutir atitudes
responsáveis. Colaborar num
projeto comum.

Organizar um baile tendo
em vista a angariação de
verbas para a viagem.
Incutir atitudes
responsáveis em
diferentes ambientes.

E. E. ; alunos;
Professores e
familiares

nada a declarar

Casa do Povo de
Santa Cruz,
Sancrupan.

Observação
direta.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Visual Professor responsável: Lília Jardim
Data de início da atividade: 01-03-2020

Data de fim da atividade: 30-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência na criação de oportunidades e
alternativas de formação para os seus alunos, tendo em vista as suas
aptidões e dificuldades e a sua integração na vida ativa;

Roteiro de
museus

Dar a conhecer
o património
artístico

visita de estudo

turmas de 8
ano

Transportes

Museu FUN e
Museu Frederico
de Freitas

Observação
direta

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 03-03-2020

Data de fim da atividade: 03-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
abrigo para o
Responsável de
Segurança”.

Executar corretamente
os procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

-----------------------

---------------------

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Ciências Naturais (2.º Ciclo) Professor responsável: Teresa Câmara
Data de início da atividade: 03-03-2020

Data de fim da atividade: 03-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola
em função do sucesso educativo dos seus
alunos, através do estabelecimento de metas
bem claras e justas no desempenho docente;

Palestra:
Alimentação
Saudável

Comprender a
importância de uma
alimentação equilibrada e
segura.
Indicar alimentos de
acordo com os riscos e
os benefícios para a
saúde humana.
Conhecer os novos
alimentos e os
suplementos alimentares
seus benefícios e riscos.

Palestra dinamizada
pela nutricionista Sara
Anjos

Nutricionista Sara
Anjos do Centro de
Saúde de Santa Cruz

Sem recursos
financeiros

Centro de Saúde
de Santa Cruz

Questionário de
Autoavaliação

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 05-03-2020

Data de fim da atividade: 05-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
abrigo para os
Coordenadores de
Piso”.

Executar corretamente
os procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

-------------------------

-----------------------

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 06-03-2020

Data de fim da atividade: 06-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização
para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Visita de estudo à
Exposição de Meios
da Proteção Civil, na
Praça do Povo,
Funchal.

Comemorar o
Dia da
Proteção Civil

Visita ao local da exposição de
meios da Proteção Civil com
comunicação oral e explicitação
dos recursos pelos agentes de
Proteção Civil.

Delegados de
Segurança
Delegados e
Subdelegados do
5.º ao 9.º ano de
escolaridade
Alunos e
professores da
Unidade
Especializada

A definir (custos de
transporte de
autocarro)

DRE
Serviço Regional
de Proteção Civil

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção e
Emergência através de
relatório escrito.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Projeto Roteiro Cultural, 9.º ano
Professor responsável: Cláudia Viveiros
Data de início da atividade: 08-03-2020

Data de fim da atividade: 08-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Jantar do Dia da
Mulher (angariação
de fundos) na cantina
da escola

Angariar
fundos para a
viagem

Organização de um buffet
com a colaboração das
famílias e patrocinadores

Alunos 9.º ano,
encarregados de
educação,
coordenadoras

Patrocinadores

Empresa de Cervejas da
Madeira, Nóbrega,
Hipermercado Pingo
Doce e Continente

Não se aplica

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Viver com Amor e Afecto Professor responsável: Ana Costa e Anabela Pires
Data de início da atividade: 09-03-2020

Data de fim da atividade: 20-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o mundo.

Campanha de
recolha de
alimentos.

- Desenvolver atitudes de
cooperação e de entreajuda
para com as pessoas mais
carenciadas;
- Minimizar as
consequências da pobreza
no seio das famílias dos
nossos alunos mais
desfavorecidos.

Angariação de bens
alimentares não
perecíveis de 1ª
necessidade.

Comunidade
escolar.

Não se aplica.

Nenhumas
parcerias.

Atividade dependente da
adesão dos membros da
comunidade educativa à
atividade.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Projeto Europeu
Professor responsável: Lina Pestana
Data de início da atividade: 09-03-2020

Data de fim da atividade: 09-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Dia da
Europa

Refletir sobre
a Europa

Reflexão sobre a Europa
através de um peddy
paper e palestra

Equipa Projeto
Europeu, alunos
mediante inscrição e
PANCAC

Não aplicável

PANCAC

Avaliação das
respostas do peddy
paper, avaliação da
palestra

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 10-03-2020

Data de fim da atividade: 10-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que
se insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
abrigo no Pavilhão
Gimnodesportivo para o
Responsável de
Segurança”.

Executar corretamente
os procedimentos de
abrigo no Pavilhão
Gimnodesportivo em
caso de emergência.

Treino dos
procedimentos de
abrigo no Pavilhão
Gimnodesportivo em
caso de emergência.

Delegados de Segurança
Responsável de
Segurança do Pavilhão
Gimnodesportivo da
Direção Regional de
Juventude e Desporto

-----------------------

----------------------

Avaliação de
desempenho no
âmbito do Plano de
Prevenção e
Emergência através de
relatório escrito.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 10-03-2020

Data de fim da atividade: 10-02-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que
se insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
abrigo no Pavilhão
Gimnodesportivo para o
Delegado de Segurança”.

Executar corretamente
os procedimentos de
abrigo no Pavilhão
Gimnodesportivo em
caso de emergência.

Treino dos
procedimentos de
abrigo no Pavilhão
Gimnodesportivo em
caso de emergência.

Delegados de Segurança
Delegado de Segurança
do Pavilhão
Gimnodesportivo da
Direção Regional de
Juventude e Desporto

------------------------

----------------------

Avaliação de
desempenho no
âmbito do Plano de
Prevenção e
Emergência através de
relatório escrito.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 10-03-2020

Data de fim da atividade: 10-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de abrigo
no Pavilhão
Gimnodesportivo para a
estrutura interna de
segurança” – turno da
manhã.

Executar corretamente os
procedimentos de abrigo
no Pavilhão
Gimnodesportivo em
caso de emergência.

Treino dos
procedimentos de abrigo
no Pavilhão
Gimnodesportivo em
caso de emergência.

Delegados de
Segurança
Direção Regional
de Juventude e
Desporto

--------------------

-----------------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção
e Emergência através
de relatório escrito.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 10-03-2020

Data de fim da atividade: 10-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de abrigo
no Pavilhão
Gimnodesportivo para a
estrutura interna de
segurança” – turno da tarde.

Executar corretamente os
procedimentos de abrigo
no Pavilhão
Gimnodesportivo em caso
de emergência.

Treino dos
procedimentos de abrigo
no Pavilhão
Gimnodesportivo em
caso de emergência.

Delegados de
Segurança
Direção Regional
de Juventude e
Desporto

------------------------

----------------------

Avaliação de
desempenho no âmbito
do Plano de Prevenção
e Emergência através
de relatório escrito.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Luísa Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 10-03-2020

Data de fim da atividade: 10-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a
ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus
alunos, através do
estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho
docente;

A minha carta de
condução:
direitos e
deveres

Promover a sensibilização e a
consciencialização para a prevenção
de acidentes rodoviários e informar os
alunos com uma idade próxima de
poder obter a licença de condução dos
direitos e deveres inerentes à mesma

Visita guiada à Escola de
Condução de Santa Cruz e
apresentação dos
conhecimentos a adquirir
para atribuição da Carta de
Condução

Professores do
PRER
Alunos – 11.º A
Instrutor de
condução da
Escola de
Condução de
Santa Cruz

Não se aplica

Escola de
Condução de
Santa Cruz

Empenho e
participação dos
alunos

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Luísa Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 10-03-2020

Data de fim da atividade: 10-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a
ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus
alunos, através do
estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho
docente;

A minha carta de
condução:
direitos e
deveres

Promover a sensibilização e a
consciencialização para a prevenção
de acidentes rodoviários e informar os
alunos com uma idade próxima de
poder obter a licença de condução dos
direitos e deveres inerentes à mesma

Visita guiada à Escola de
Condução de Santa Cruz e
apresentação dos
conhecimentos a adquirir
para atribuição da Carta de
Condução

Professores do
PRER
Alunos – 11.º E
Instrutor de
condução da
Escola de
Condução de
Santa Cruz

Não se aplica

Escola de
Condução de
Santa Cruz

Empenho e
participação dos
alunos

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Graça Santos
Data de início da atividade: 12-03-2020

Data de fim da atividade: 12-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Visita de estudo ao
Museu de
Eletricidade_ Casa
da Luz (turma 11.º B)

Conhecer os progressos técnicos no
âmbito da produção e distribuição de
energia elétrica; Avaliar o impacto da
eletricidade no quotidiano das
populações e no desenvolvimento
industrial.

Visita guiada;
Elaboração de
relatório pelos alunos

Professor e
alunos

Transporte para a
deslocação entre
Santa Cruz e Funchal

__

Participação e
relatório

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 12-03-2020

Data de fim da atividade: 12-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
abrigo para a Equipa de
Alarme e Alerta”.

Executar corretamente
os procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

-----------------------

-------------------------

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 12-03-2020

Data de fim da atividade: 12-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
abrigo para a Equipa de
Primeiros Socorros”.

Executar corretamente
os procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

-----------------------

---------------------

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 12-03-2020

Data de fim da atividade: 12-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
abrigo para a Equipa de
Corte de Energia”.

Executar corretamente
os procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

------------------------

----------------------

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Cassilda Coimbra
Data de início da atividade: 13-03-2020

Data de fim da atividade: 13-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento
de metas bem claras e justas no desempenho docente;

Visita de Estudo Assembleia Regional

Conhecer a
História Regional
Sensibilizar para
o Património

Visita Orientada

3 professores
das turmas

Autocarro

Serviço
Educativo

Roteiro da
Visita

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 16-03-2020

Data de fim da atividade: 16-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO
PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em
toda a ação da escola em
função do sucesso
educativo dos seus
alunos, através do
estabelecimento de metas
bem claras e justas no
desempenho docente;

Visita de estudo aos
Vestígios Arqueológicos do
Convento de Nossa Senhora
da Piedade de Santa Cruz
para a turma 11ºF, do Curso
Profissional Técnico de
Turismo, no âmbito da
disciplina de História da
Cultura e das Artes,
integrada no módulo 7 - A
Cultura d

Compreender o objeto artístico
como documento/testemunho
do seu tempo histórico.
Evidenciar uma atitude crítica
enquanto recetor de objetos de
cultura.
Enquadrar as categorias de
cada área artística na análise
conjuntural do tempo e do
espaço (histórico e cultural)
para desenvolver referenciais
profissionais específicos da sua
área.
Mobilizar os conhecimentos
adquiridos de modo a preservar
e valorizar o património artístico
e cultural.

Vertente prática de contacto
com as obras de arte e com a
complexa realidade que as
envolve: categoria a) Estações
arqueológicas; ver e sentir o
“sítio”; observar como se vivia,
como se fazia, ao nível das
técnicas de construção do
espólio exumado; trabal

Professor
Emanuel Gaspar
do Serviço
Educativo da
Casa da Cultura
de Santa Cruz
Formandos da
turma 11ºF, do
Curso
Profissional
Técnico de
Turismo
Formadora da
disciplina de
História da
Cultura e das
Artes

--------------------------

Casa da Cultura
de Santa Cruz

Relatório da saída
de campo aos
Vestígios
Arqueológicos do
Convento de Nossa
Senhora da Piedade
de Santa Cruz.

março
Interiorizar a defesa do
património como ato de
cidadania.
Conhecer o património artístico
e cultural da Região Autónoma
da Madeira.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Português (2.º Ciclo) Professor responsável: Carlos Tomás Fernandes
Data de início da atividade: 16-03-2020

Data de fim da atividade: 20-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função
do sucesso educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e justas no
desempenho docente;

"Jogos
Florais"

Divulgar o trabalho
dos alunos ao nível
da escrita.

Um aluno, uma
história.

Todos os alunos
do 6.º Ano.

-

Grupo Disciplinar de
Português do 2.º
Ciclo.

Avaliação
Formativa

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Roda de Amigos Professor responsável: Márcia Leão
Data de início da atividade: 17-03-2020

Data de fim da atividade: 17-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua ligação
à comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Zumba no
Centro de Dia

Demonstrar a importância do
exercício físico em todas as
idades e unir 2 gerações
distintas através de um
momento lúdico desportivo

Aula de zumba

Alunos do 9E,
Professores Luís
Salvador, Mara Martins
e Márcia Leão

Não serão utilizados
quaisquer recursos
financeiros

Santa Casa da
Misericórdia de
Santa Cruz

...

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 17-03-2020

Data de fim da atividade: 17-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
abrigo para a Equipa
de Abrigo”.

Executar corretamente
os procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

-----------------------

-----------------------

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 17-03-2020

Data de fim da atividade: 17-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
abrigo para a Equipa de
Concentração e
Controlo”.

Executar corretamente
os procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

-----------------------

----------------------

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Luísa Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 17-03-2020

Data de fim da atividade: 17-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a
ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus
alunos, através do
estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho
docente;

A minha carta de
condução:
direitos e
deveres

Promover a sensibilização e a
consciencialização para a prevenção
de acidentes rodoviários e informar os
alunos com uma idade próxima de
poder obter a licença de condução dos
direitos e deveres inerentes à mesma

Visita guiada à Escola de
Condução de Santa Cruz e
apresentação dos
conhecimentos a adquirir
para atribuição da Carta de
Condução

Professores do
PRER
Alunos – 11.º C
Instrutor de
condução da
Escola de
Condução de
Santa Cruz

Não se aplica

Escola de
Condução de
Santa Cruz

Empenho e
participação dos
alunos

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 18-03-2020

Data de fim da atividade: 18-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO
PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em
toda a ação da escola em
função do sucesso
educativo dos seus
alunos, através do
estabelecimento de metas
bem claras e justas no
desempenho docente;

Visita de estudo aos
Vestígios Arqueológicos do
Convento de Nossa Senhora
da Piedade de Santa Cruz
para a turma 11ºE, do Curso
Profissional Técnico de
Turismo, no âmbito da
disciplina de História da
Cultura e das Artes,
integrada no módulo 7 - A
Cultura d

Compreender o objeto artístico
como documento/testemunho
do seu tempo histórico.
Evidenciar uma atitude crítica
enquanto recetor de objetos de
cultura.
Enquadrar as categorias de
cada área artística na análise
conjuntural do tempo e do
espaço (histórico e cultural)
para desenvolver referenciais
profissionais específicos da sua
área.
Mobilizar os conhecimentos
adquiridos de modo a preservar
e valorizar o património artístico
e cultural.

Vertente prática de contacto
com as obras de arte e com a
complexa realidade que as
envolve: categoria a) Estações
arqueológicas; ver e sentir o
“sítio”; observar como se vivia,
como se fazia, ao nível das
técnicas de construção do
espólio exumado; trabal

Professor
Emanuel Gaspar
do Serviço
Educativo da
Casa da Cultura
de Santa Cruz
Formandos da
turma 11ºE, do
Curso
Profissional
Técnico de
Turismo
Formadora da
disciplina de
História da
Cultura e das
Artes

---------------------

Casa da Cultura
de Santa Cruz

Relatório da saída
de campo aos
Vestígios
Arqueológicos do
Convento de Nossa
Senhora da Piedade
de Santa Cruz.

março
Interiorizar a defesa do
património como ato de
cidadania.
Conhecer o património artístico
e cultural da Região Autónoma
da Madeira.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 19-03-2020

Data de fim da atividade: 19-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Ação de formação
“Procedimentos de
abrigo para a Equipa de
Informação e Vigilância”.

Executar corretamente
os procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Treino dos
procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Delegados de
Segurança

------------------------

----------------------

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório
escrito.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Delegado de Segurança / Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos
Professor responsável: José Duarte Silva / Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 23-03-2020

Data de fim da atividade: 27-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o mundo.

Exercício
Interno de
Abrigo geral.

Executar corretamente
os procedimentos de
abrigo em caso de
emergência.

Simulação e treino dos
procedimentos de abrigo
em caso de emergência.

Delegados de
Segurança
Pessoal
Docente
Alunos
Pessoal Não
Docente

-------------------------

Serviço Regional
de Proteção Civil
Serviço Municipal
de Proteção Civil
Bombeiros
Municipais de
Santa Cruz

Avaliação de desempenho
no âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência
através de relatório escrito.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Viver com Amor e Afecto Professor responsável: Ana Costa e Anabela Pires
Data de início da atividade: 24-03-2020

Data de fim da atividade: 24-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Entrega de
cabazes.

- Desenvolver atitudes de
cooperação e de
entreajuda para com as
pessoas mais carenciadas;
- Minimizar as
consequências da pobreza
no seio das famílias dos
nossos alunos mais
desfavorecidos.

Entrega às famílias mais
carenciadas de bens
alimentares não perecíveis
de 1ª necessidade.

Equipa do
projeto.

Verbas angariadas nas
diversas atividades
realizadas ao longo do
semestre.

Nenhumas
parcerias

Atividade dependente
da adesão dos
membros da
comunidade educativa à
atividade.

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Francês (Sec.) Professor responsável: Arlinda Vieira / Sónia Rodrigues
Data de início da atividade: 24-03-2020

Data de fim da atividade: 24-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a
ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus
alunos, através do
estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho
docente;

“La chasse aux
oeufs de Pâques”
Caça aos ovos de
Páscoa

- Divulgar a cultura e as
tradições francesas. - Criar
uma lembrança alusiva à
Páscoa com uma mensagem
em francês. - Desenvolver o
poder de concentração e o
espírito de equipa.

Utilizar ovos verdadeiros ou de plástico
para pintar e decorar com motivos
alusivos à Páscoa. - Redigir uma
mensagem em francês: -“Joyeuses
Pâques”; “Meilleurs voeux de Pâques”; “
Je te souhaite de belles fêtes de Pâques”.
- Utilizar matérias diferentes:

As professoras e
os alunos do 7º
BeC

Nenhum

Prof Arnaldo

Atividades
lúdicas com os
alunos

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Luísa Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 24-03-2020

Data de fim da atividade: 24-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a
ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus
alunos, através do
estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho
docente;

A minha carta de
condução:
direitos e
deveres

Promover a sensibilização e a
consciencialização para a prevenção
de acidentes rodoviários e informar os
alunos com uma idade próxima de
poder obter a licença de condução dos
direitos e deveres inerentes à mesma

Visita guiada à Escola de
Condução de Santa Cruz e
apresentação dos
conhecimentos a adquirir
para atribuição da Carta de
Condução

Professores do
PRER
Alunos – 11.º C
Instrutor de
condução da
Escola de
Condução de
Santa Cruz

Não se aplica

Escola de
Condução de
Santa Cruz

Empenho e
participação dos
alunos

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Coordenadoras da Atividade Interna
Data de início da atividade: 25-03-2020

Data de fim da atividade: 25-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência na criação de
oportunidades e alternativas de formação para os seus alunos, tendo
em vista as suas aptidões e dificuldades e a sua integração na vida
ativa;

Jogos
Tradicionais

- Promover hábitos
de vida saudável;
- Proporcionar um
dia diferente aos
alunos do 2ºciclo da
nossa escola.

- Integração;
- Motivação;
- Participação;
- Socialização;
- Superação.

- Coordenadoras
da Atividade
Interna

- Sem Recursos
Financeiros

- Professor /
Turma

- Observação
Direta

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física 2.º Ciclo Professor responsável: Coordenadoras da Atividade Interna (Alexandra Pinto e Susana Alves)
Data de início da atividade: 25-03-2020

Data de fim da atividade: 25-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e justas no desempenho
docente;, 2. Diversificação da oferta curricular da escola,
através da persistência na criação de oportunidades e
alternativas de formação para os seus alunos, tendo em vista
as suas aptidões e dificuldades e a sua integração na vida
ativa;

Jogos
Tradicionais

- Promover hábitos de
vida saudável, Proporcionar um dia
diferentes aos alunos
2º ciclo da nossa
escola.

Integração, motivação,
participação,
socialização e
superação.

Coordenadoras
da AI

Sem recursos
financeiros

Professores de
Educação Física
do 2º ciclo

Observação
direta

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Inglês (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Lina Pestana
Data de início da atividade: 26-03-2020

Data de fim da atividade: 26-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento
de metas bem claras e justas no desempenho docente;

Chá das 5

Promover o convívio e
dar a conhecer a cultura
inglesa

Exposição e
lanche

Todos os colegas
do grupo

0

PARCERIAS AVALIAÇÃO
0

A escola

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Projeto Roteiro Cultural, 9.º ano Professor responsável: Cláudia Viveiros e Ana Cristina Vasconcelos
Data de início da atividade: 26-03-2020

Data de fim da atividade: 30-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos, através
do estabelecimento de metas bem claras e justas no
desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência na criação
de oportunidades e alternativas de formação para os
seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3.
Promoção de princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Viagem a
Lisboa Roteiro
Cultural

- Conhecer outras realidades
culturais e pessoais, através
da partilha de ideias e
experiências;
- Realizar um trabalho
interdisciplinar, utilizando
competências escolares e
extraescolares dos alunos;
- Fomentar a socialização
através da aprendizagem do
trabalho em grupo e do
contacto com outra realidade
cultural;
- Contribuir para a formação
de cidadãos conscientes,
promovendo a
responsabilidade individual e

- Conhecer outras
realidades culturais e
pessoais, através da
partilha de ideias e
experiências;
- viagem a Lisboa.

Professores /
alunos/E. E.

Dinheiro angariado
através das diversas
atividades.

PARCERIAS AVALIAÇÃO
não se aplica.

não se aplica.

março
de grupo bem como
encorajando iniciativas
pessoais dos alunos;
- Criar espaços de
comunicação;
- Envolver a comunidade e a
família na concretização de
um projeto comum;
- Potenciar valores de
respeito, interajuda e união;

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Francês (Sec.) Professor responsável: Arlinda Vieira /Sónia Rodrigues
Data de início da atividade: 27-03-2020

Data de fim da atividade: 27-03-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a
ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus
alunos, através do
estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho
docente;

“La chasse aux
oeufs de Pâques”
Caça aos ovos de
Páscoa

Divulgar a cultura e as
tradições francesas. - Criar
uma lembrança alusiva à
Páscoa com uma mensagem
em francês. - Desenvolver o
poder de concentração e o
espírito de equipa.

Utilizar ovos verdadeiros ou de plástico
para pintar e decorar com motivos
alusivos à Páscoa. - Redigir uma
mensagem em francês: -“Joyeuses
Pâques”; “Meilleurs voeux de Pâques”; “
Je te souhaite de belles fêtes de Pâques”.
Utilizar matérias diferentes: ti

Professoras e
alunos do 7º A
/D

nenhuns

Prof. Arnaldo

atividades
lúdicas com os
alunos

março
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Geografia (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Ana Luísa Duarte
Data de início da atividade: 31-03-2020

Data de fim da atividade: 03-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a
ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus
alunos, através do
estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho
docente;

Visita de
estudo à
cidade do
Porto.

- Compreender as novas
dinâmicas espaciais
decorrentes do acelerado
processo de globalização;
- Compreender o papel das
maiores cidades do nosso
país (Porto) como centros
organizadores dos fluxos de
bens, pessoas, capitais e
informação;
- Desenvolver a curiosidade
geográfica como promotora
da educação para a
cidadania;
- Compreender os lugares e
as regiões como
componentes de um sistema

- Visita guiada ao Centro
Comercial Vila do Conde Porto
Fashion Outlet;
- Percurso no rio Douro “6
pontes – Ponte D. Luís I, Ponte D.
Maria Pia, Ponte de São João,
Ponte da Arrábida, ponte do
Freixo, Ponte do Infante D.
Henrique”, numa embarcação
panorâm

Professoras: Ana
Luísa Duarte;
Lígia Rodrigues;
Alunos 12ºB

Transporte

Entidades
privadas

Recolha
fotográfica/apresentação
multimédia a divulgar na
comunidade escolar

março
global em constante
mudança;
- Promover a apetência pelo
saber/pensar as
espacialidades e os
territórios para a
reconstrução crítica do
próprio saber;
- Sensibilizar para as
grandes questões das
sociedades
contemporâneas,
promovendo a apetência
para a procura de soluções
alternativas;
- Aperfeiçoar a relação
interpessoal, promovendo a
autonomia e confiança em si
próprio;
- Aperfeiçoar a relação
interpessoal, promovendo a
compreensão, a empatia e a
solidariedade.

abril
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade artística dança Professor responsável: Ana Cristina Pires Vasconcelos
Data de início da atividade: 09-04-2020

Data de fim da atividade: 09-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE
2. Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais alargada
– o mundo.

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

Representar a
nossa escola em
concursos
regionais

Representar a nossa
escola em concursos
regionais - Escola Jaime
Moniz

Professora e
alunos

Transporte

IV Festival
Regional de
Dança Escolar

Escola Básica e
Secundária Liceu
Jaime moniz

Observação
direta.

abril
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Roda de Amigos Professor responsável: Márcia LEão
Data de início da atividade: 14-04-2020

Data de fim da atividade: 14-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Cinema na
Escola

Unir 2 gerações
distintas através de
um momento lúdico

Sessão de cinema
na escola

Alunos do 9E,
Professores Luís
Salvador, Mara Martins e
Márcia Leão

Santa Casa da
Misericórdia de Santa
Cruz

Santa Casa da
Misericórdia de
Santa Cruz

...

abril
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Coordenadoras da Atividade Interna
Data de início da atividade: 14-04-2020

Data de fim da atividade: 29-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e justas no desempenho
docente;, 2. Diversificação da oferta curricular da escola,
através da persistência na criação de oportunidades e
alternativas de formação para os seus alunos, tendo em vista
as suas aptidões e dificuldades e a sua integração na vida
ativa;

Torneio FairPlay

- Promover hábitos de
vida saudável;
- Incutir nos alunos
valores, como o respeito,
a solidariedade e o fair –
play com os
companheiros e os
adversários.

- Integração;
- Motivação;
- Participação;
- Socialização;
- Superação.

- Coordenadoras
da Atividade
Interna

- Sem Recursos
Financeiros

- Professores de
Educação Física do
2º/3º ciclo e
Secundário

- Observação
Direta

abril
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 16-04-2020

Data de fim da atividade: 16-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda
a ação da escola em função
do sucesso educativo dos
seus alunos, através do
estabelecimento de metas
bem claras e justas no
desempenho docente;

Visita de estudo ao Património
Construído de Santa Cruz:
Vestígios Arqueológicos do
Convento de Nossa Senhora da
Piedade e Quinta do Revoredo
para a turma do Curso de
Educação e Formação, Eletricista
de Instalações, 2ºAno, T2,
integrada no módulo C6 – Pat

Relacionar
identidade
nacional com o
património
construído.
Caracterizar os
principais
elementos do
património
construído
concelhio.
Indicar itinerários
de interesse
patrimonial no
concelho de
Santa Cruz.

Realização do relatório escrito
com as principais
caraterísticas dos seguintes
bens imóveis: Vestígios
Arqueológicos do Convento
de Nossa Senhora da Piedade
e Quinta do Revoredo.

Professor Emanuel
Gaspar do Serviço
Educativo da Casa
da Cultura de Santa
Cruz
Formandos da
turma do Curso de
Educação e
Formação,
Eletricista de
Instalações, 2ºAno,
T2
Formadora da
disciplina de
Cidadania e Mundo
Atual

-----------------------

Casa da Cultura
de Santa Cruz

Relatório da visita de
estudo ao Património
Construído de Santa Cruz:
Vestígios Arqueológicos
do Convento de Nossa
Senhora da Piedade e
Quinta do Revoredo
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História e Geografia de Portugal (2.º Ciclo) - Comemoração do 25 de abril e da construção da
democracia
Professor responsável: Irene Antunes e Élvio Pestana
Data de início da atividade: 20-04-2020

Data de fim da atividade: 27-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;, 3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para os
valores e a sua ligação à comunidade em que
se insere e a uma comunidade mais alargada
– o mundo.

Comemoração do
25 de abril e da
construção da
democracia

-Conhecer fatos
e personagens
relacionados
com esta data
histórica.
-Conhecer o
significado e a
importância
desta data.

Visualização de vídeos
relacionados com o tema .
Leitura e interpretação de
textos . Realização de
trabalhos pelos alunos.
Exposição desses
trabalhos.

Alguns alunos do
segundo ciclo e
docentes Élvio
Pestana e Irene
Antunes

algum material
adquirido pelos
alunos.

Docentes/Encarregados
de Educação.

-Observação direta
focada no
desempenho dos
alunos: interesse e
participação no
diálogo e na execução
de tarefas.
-Organização dos
trabalhos
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento
Professor responsável: Sara Miriã de Sousa Ferreira
Data de início da atividade: 20-04-2020

Data de fim da atividade: 30-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 3.
Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e
a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada
– o mundo.

Exposição
sobre "Os
Direitos
Humanos"

Promover o
desenvolvimento pessoal
e social dos alunos;
reconhecer a necessidade
de respeitar os direitos
humanos em todos os
contextos e ao longo da
vida.

- Elaboração de cartazes;
elaboração de mini
biografias de defensores
dos direitos humanos;
artigos sobre o
desrespeito pelos direitos
humanos, etc.

Professora de
Cidadania e
Desenvolvimento e
alunos do 7ºano.

Cartolinas; tesouras;
colas; recortes de
revistas, de jornais;
fotocópias a cores;
placards.

Professores dos
Conselhos de
Turma que
queiram
contribuir.

A qualidade dos
trabalhos
apresentados (quer
a nível de
conteúdo, quer a
nível visual).
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Plano Regional de Educação Rodoviária Professor responsável: Ana Luísa Duarte e José Duarte Silva
Data de início da atividade: 21-04-2020

Data de fim da atividade: 21-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a
ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus
alunos, através do
estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho
docente;

A minha carta de
condução:
direitos e
deveres

Promover a sensibilização e a
consciencialização para a prevenção
de acidentes rodoviários e informar os
alunos com uma idade próxima de
poder obter a licença de condução dos
direitos e deveres inerentes à mesma

Visita guiada à Escola de
Condução de Santa Cruz e
apresentação dos
conhecimentos a adquirir
para atribuição da Carta de
Condução

Professores do
PRER
Alunos – 11.º D
Instrutor de
condução da
Escola de
Condução de
Santa Cruz

Não se aplica

Escola de
Condução de
Santa Cruz

Empenho e
participação dos
alunos
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Cristina Pita
Data de início da atividade: 23-04-2020

Data de fim da atividade: 23-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que
se insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

"O papel da mulher
na sociedade
portuguesa antes e
depois do 25 de
abril"

Relembrar a importância
da data comemorativa (25
de abril) para Portugal e
realçar a importância do
papel da mulher na
sociedade portuguesa.

Apresentação de um
trabalho em Power Point e
posterior
discussão/debate na
Câmara Municipal de
Santa Cruz

Envolvimento da
Comunidade
Educativa

Nenhum

Câmara Municipal de Santa
Cruz ( envio de um convite
para a colaboração da
professora, Cristina Pita) no
sentido de se realizar um
"Parlamento Municipal".

Participação, poder
de argumentação e
empenho dos
alunos de 9ºAno
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 23-04-2020

Data de fim da atividade: 23-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a
ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus
alunos, através do
estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho
docente;

Visita de estudo ao Património
Construído de Santa Cruz:
Mercado Municipal de Santa Cruz
e Forte de S. Fernando para a
turma do Curso de Educação e
Formação, Eletricista de
Instalações, 2ºAno, T2, integrada
no módulo C6 – Património e
Cultura: A Nossa Ide

Relacionar
identidade
nacional com o
património
construído.
Caracterizar os
principais
elementos do
património
construído
concelhio.
Indicar itinerários
de interesse
patrimonial no
concelho de
Santa Cruz.

Realização do relatório
escrito com as principais
caraterísticas dos seguintes
bens imóveis: Mercado
Municipal de Santa Cruz e
Forte de S. Fernando

Formandos da turma
do Curso de
Educação e
Formação, Eletricista
de Instalações,
2ºAno, T2
Formadora da
disciplina de
Cidadania e Mundo
Atual

-----------------------

--------------------------

Relatório da visita de
estudo ao Património
Construído de Santa
Cruz: Mercado Municipal
de Santa Cruz e Forte de
S. Fernando
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Geografia (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Filipe Silva e Nélia Veloza;
Data de início da atividade: 23-04-2020

Data de fim da atividade: 23-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Visita de Estudo ao
Museu da Baleia Caniçal

- Conhecer a história da caça à
baleia nos mares da Madeira;
- Sensibilizar para a preservação
do património e do
conhecimento histórico sobre a
caça à baleia;
- Conhecer os projetos de
investigação científica sobre os
cetáceos e a vida marinha nos
mares da Madeira;

Visita guiada ao
Museu da Baleia

Professores:
Filipe Silva e
Nélia Veloza;
Alunos 8º ano

Transporte

Museu da
Baleia

Trabalho
prático
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Musical Professor responsável: O grupo
Data de início da atividade: 24-04-2020

Data de fim da atividade: 24-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência na criação de
oportunidades e alternativas de formação para os seus alunos, tendo
em vista as suas aptidões e dificuldades e a sua integração na vida
ativa;, 3. Promoção de princípios de solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Festival de Vozes
integrado nas
comemorações do
dia da escola

Promover o
cantar na
comunidade
escolar

Cantar

Alunos
inscritos,
PANCAC

nenhuns

PANCAC

Observação
direta
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Roda de Amigos Professor responsável: Márcia LEão
Data de início da atividade: 24-04-2020

Data de fim da atividade: 24-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Aniversário da
Escola

Mostrar as diferenças
entre a escola do passado
e do presente e unir 2
gerações distintas num
momento de celebração

Ida dos utentes do Centro de
Dia à escola afim de
assistirem às atividades
promovidas pela escola

Alunos do 9E,
Professores Luís
Salvador, Mara
Martins e Márcia Leão

Não serão utilizados
quaisquer recursos
financeiros

Santa Casa da
Misericórdia de
Santa Cruz

...
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Inglês (2.º Ciclo) Professor responsável: Helena Rocha
Data de início da atividade: 24-04-2020

Data de fim da atividade: 24-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência
na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista
as suas aptidões e dificuldades e a sua
integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando
o papel formativo da escola na sensibilização
para os valores e a sua ligação à comunidade
em que se insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

"Spring
Bonnet
Parade"

Reconhecer e
comparar
celebrações e
datas festivas.

Concurso de chapéus alusivos à
tradição inglesa "Easter Bonnet
Parade".Criação de um júri para
avaliar e atribuir prémios aos três
primeiros lugares .Os critérios
para seleccionar o 1º, 2º e 3º
prémios será a criatividade e a
originalidade do chapéu e do

Todos os alunos e
professores desta
escola que queiram
participar, em
especial os do
2ºCiclo -grupo 220.
Elementos do júri

Prémios a atribuir
consoante os
patrocínios.
Utilização do átrio ou
pátio da Escola.

Professores de
EV e ET,
Professores de
Inglês desta
escola

Conselho Executivo ,
Avaliador
interno,Comunidade
escolar
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Inglês (2.º Ciclo) Professor responsável: Helena Rocha
Data de início da atividade: 24-04-2020

Data de fim da atividade: 24-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em
toda a ação da escola em
função do sucesso
educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento
de metas bem claras e
justas no desempenho
docente;

"Spring
Bonnet
Parade"

Reconhecer e comparar
celebrações e datas
festivas:"Easter Bonnet
Parade".Familiarizar os alunos
com a cultura AngloSaxónica,promover a
convivialidade entre o corpo
docente e os alunos.

Concurso de chapéus
para alunos e
professores,desfile de
chapéus alusivos à
Primavera.

Professores do
grupo 220 , todos os
professores e alunos
da escola que
queiram participar e
elementos do júri.

Palco,átrio ou pátio,materiais
alusivos à Primavera para
decorar o espaço
,chapéus,materiais diversos
,aparelhagem e
microfone,prémios para
atribuir aos alunos e aos
professores vencedores.

Pancac,professores de EV
e ET, todos os professores
de inglês do 2º/3ºciclos e
secundário e todos os
professores que queiram
participar.

Observação
direta.
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade Instrumental Professor responsável: Cristina Nunes
Data de início da atividade: 24-04-2020

Data de fim da atividade: 24-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

2. Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas
aptidões e dificuldades e a sua integração na vida ativa;,
3. Promoção de princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na sensibilização
para os valores e a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada – o mundo.

Comemoração
do Dia da
Escola

Participar em
atividades dentro da
escola; favorecer o
desenvolvimento
artístico.

Interpretação em conjunto
de repertório musical com
instrumentos de sopro
metal e madeira e
instrumentos de percussão.

Alunos e
professor

Não necessita

Banda
Municipal de
Santa Cruz

Participação;
empenho;
execução em
grupo
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Cassilda Coimbra
Data de início da atividade: 24-04-2020

Data de fim da atividade: 24-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e justas no
desempenho docente;

Exposição

Conhecer a
História Regional
Sensibilizar para
o Património

Apresentação de
Trabalhos

Alunos/professores

Materiais

Interdisciplinariedade

Produto final da
exposição.
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade artística dança Professor responsável: Ana Cristina Vasconcelos
Data de início da atividade: 29-04-2020

Data de fim da atividade: 29-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

2. Diversificação da oferta curricular da escola, através da persistência na
criação de oportunidades e alternativas de formação para os seus alunos,
tendo em vista as suas aptidões e dificuldades e a sua integração na vida
ativa;, 3. Promoção de princípios de solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na sensibilização para os valores e a sua ligação
à comunidade em que se insere e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Dançar é
divertido _
Escola HBG

Colaborar em
projetos de
outras escolas da
RAM

Apresentar /criar
coreografias

professora e
alunos

transporte

PARCERIAS AVALIAÇÃO
Escola HBG

não se aplica
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade artística dança Professor responsável: Ana Cristina Vasconcelos
Data de início da atividade: 29-04-2020

Data de fim da atividade: 29-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

2. Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões
e dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo
da escola na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Espetáculo
interescolar
DANÇAR É
DIVERTIDO

Partilhar
conhecimentos,
colaborar em projeto
de outras instituições

Ensaiar coreografias a
ser apresentadas em
diferentes instituições

Professores
alunos

Transporte de e
para a escola
anfitriã

Escola Horácio
Bento de
Gouveia

Observação
direta

abril
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 30-04-2020

Data de fim da atividade: 30-04-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a
ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus
alunos, através do
estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho
docente;

Visita de estudo ao Património
Construído de Santa Cruz: Igreja
Matriz e Cruzeiro para a turma do
Curso de Educação e Formação,
Eletricista de Instalações, 2ºAno,
T2, integrada no módulo C6 –
Património e Cultura: A Nossa
Identidade, no âmbito da discipli

Relacionar
identidade
nacional com o
património
construído.
Caracterizar os
principais
elementos do
património
construído
concelhio.
Indicar itinerários
de interesse
patrimonial no
concelho de Santa
Cruz.

Realização do relatório
escrito com as principais
caraterísticas dos
seguintes bens imóveis:
Igreja Matriz e Cruzeiro

Professor Emanuel
Gaspar do Serviço
Educativo da Casa da
Cultura de Santa
Cruz
Formandos da turma
do Curso de
Educação e
Formação, Eletricista
de Instalações,
2ºAno, T2
Formadora da
disciplina de
Cidadania e Mundo
Atual

---------------------------

Casa da Cultura
de Santa Cruz

Relatório da visita de
estudo ao Património
Construído de Santa
Cruz: Igreja Matriz e
Cruzeiro

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Português (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Adriana Ribeiro
Data de início da atividade: 01-05-2020

Data de fim da atividade: 31-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

2. Diversificação da oferta curricular da escola,
através da persistência na criação de
oportunidades e alternativas de formação para
os seus alunos, tendo em vista as suas
aptidões e dificuldades e a sua integração na
vida ativa;, 3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel
formativo da escola na sensibilização para os
valores e a sua ligação à comunidade em que
se insere e a uma comunidade mais alargada –
o mundo.

Ida ao
cinema

Melhorar o ambiente de aprendizagem;
Promover a diversidade curricular;
Favorecer a vertente lúdica e
pedagógica da própria atividade;
Desenvolver a expressão oral e o
enriquecimento do vocabulário;
Valorizar o Cinema como uma atividade
cultural importante; Promover a
socialização e o convívio; Promoção de
atividades diversificadas a realizar fora
da escola.

Exploração da
sinopse do filme
escolhido;
Deslocação ao
cinema para assistir
ao filme;
Organização de
debate relativo à
temática explorada
no filme;
Elaboração de
apreciação crítica
pessoal sobre o
filme.

Professora de
Português;
Alunos do CEF
de Empregado
Comercial 1º
ano.

Bilhete de cinema
(2,50 euros cada
aluno) – este custo
será suportado pelos
alunos;
Transporte (ida e
volta) para o Funchal
(5 euros cada aluno).

Cinema NOS
Madeira (no
âmbito da festa
do cinema)

Avaliação
formativa

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Eletrónica Professor responsável: Professores do grupo 540 Eletrotecnia
Data de início da atividade: 03-05-2020

Data de fim da atividade: 29-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

2. Diversificação da oferta curricular da
escola, através da persistência na criação de
oportunidades e alternativas de formação
para os seus alunos, tendo em vista as suas
aptidões e dificuldades e a sua integração na
vida ativa;

Semana da
eletricidade (a
realizar numa
semana de maio)

Promover os curso da
área envolvendo a
comunidade escolar com
as variadas entidades e
empresas do sector.

Dinamizar palestras, e
organizar um exposição
de trabalhos realizados
pelos alunos.

Professores do
grupo 540 e
alunos dos cursos

Não aplicável

Empresas do sector,
entidades reguladoras
e governamentais.

Adesão e
participação.

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História e Geografia de Portugal (2.º Ciclo) - Visita de estudo ao solar do Ribeirinho
Professor responsável: Irene Antunes e Élvio Pestana
Data de início da atividade: 05-05-2020

Data de fim da atividade: 05-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o
papel formativo da escola na sensibilização para os
valores e a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Visita de estudo
ao Núcleo
MuseológicoSolar do
Ribeirinho

-Contribuir para
o sucesso
educativo dos
alunos
- Conhecer
parte da nossa
história
regional.

Visualização de vídeos
e de imagens. Visita de
estudo ao Solar do
Ribeirinho- Machico

Alguns alunos do
Segundo Ciclo, docentes,
Élvio Pestana e Irene
Antunes, alguns
Encarregados de
Educação e Funcionários
do Solar.

Recursos dos
alunos.

Câmara Municipal
de Machico e
Solar do
Ribeirinho

Observação
baseada no
interesse e
participação dos
alunos.

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Geografia (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Fátima Câmara
Data de início da atividade: 05-05-2020

Data de fim da atividade: 05-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função
do sucesso educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e justas no
desempenho docente;, 3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Ação de
sensibilização sobre o
papel das ONG

- Compreender o contributo
das Organizações Não
Governamentais na ajuda
aos países em
desenvolvimento;
- Conhecer o contributo da
Organização das Nações
Unidas no atenuar dos
contrastes de
desenvolvimento;
- Conhecer o trabalho
realizado pela Assistência
Médica Internacional.

Palestra da AMI sobre a
sua atuação nas
comunidades mais
necessitadas.

Professora:
Fátima Câmara;
Alunos 9º ano

Não são
necessários

PARCERIAS AVALIAÇÃO
AMI

Relatório da
Palestra.

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Visual Professor responsável: Lília Jardim
Data de início da atividade: 05-05-2020

Data de fim da atividade: 08-11-2019

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento
de metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;

Exposição de
trabalhos

Dar a conhecer os
trabalhos
realizados nas
disciplinas das
expressões

exposição dos
trabalhos na escola

Professores da
disciplina

Materiais de desgaste
(papel de cenário, fita cola
dupla, cartolinas, agrafador
de parede, fio de pesca, etc

PARCERIAS AVALIAÇÃO
----

não tem

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade artística cordofones Professor responsável: Susana Abrantes
Data de início da atividade: 07-05-2020

Data de fim da atividade: 07-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência na criação de oportunidades
e alternativas de formação para os seus alunos, tendo em vista as suas
aptidões e dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada – o mundo.

Jornadas do
Departamento

Comemorar o
Departamento

Comemorar o
Departamento

Alunos

Nenhuns

Grupo de
Educação Musical
e Modalidades

Observação
direta

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Anabela Meireles Ribeiro
Data de início da atividade: 07-05-2020

Data de fim da atividade: 07-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda
a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus
alunos, através do
estabelecimento de metas bem
claras e justas no desempenho
docente;

Visita de estudo ao Património
Construído de Santa Cruz:
Câmara Municipal, Santa Casa da
Misericórdia e porta manuelina
para a turma do Curso de
Educação e Formação, Eletricista
de Instalações, 2ºAno, T2,
integrada no módulo C6 –
Património e Cultura: A N

Relacionar
identidade
nacional com o
património
construído.
Caracterizar os
principais
elementos do
património
construído
concelhio.
Indicar itinerários
de interesse
patrimonial no
concelho de
Santa Cruz.

Realização do relatório
escrito com as principais
caraterísticas dos seguintes
bens imóveis: Câmara
Municipal, Santa Casa da
Misericórdia e porta
manuelina

Professor Emanuel
Gaspar do Serviço
Educativo da Casa
da Cultura de Santa
Cruz
Formandos da turma
do Curso de
Educação e
Formação,
Eletricista de
Instalações, 2ºAno,
T2
Formadora da
disciplina de
Cidadania e Mundo
Atual

------------------------------------

Casa da Cultura
de Santa Cruz

Relatório da visita de
estudo ao Património
Construído de Santa
Cruz: Câmara Municipal,
Santa Casa da
Misericórdia e porta
manuelina

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Professores de Educação Física (3ºCiclo e Secundário)
Data de início da atividade: 08-05-2020

Data de fim da atividade: 08-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da persistência
na criação de oportunidades e alternativas de formação para os
seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e dificuldades e a sua
integração na vida ativa;, 3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua ligação à comunidade em que
se insere e a uma comunidade mais alargada – o mundo.

“Tarde
Diferente”

- Envolvimento da
comunidade
escolar e
educativa.

- Divulgação
através de cartazes;
- Divulgação nos
medias;
- Contacto com
participantes;
- Elaboração de
jogos e materiais.

- Professores de
Educação Física do
2º/3º ciclo e
Secundário.

- Trofeus para os 3
primeiros
classificados;
- Certificados de
participação;
- Lanche dos
participantes e
organização.

- PANCAC;
- Alunos do
curso
profissional.

- Observação
Direta;
- Questionário.

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Física 2.º Ciclo Professor responsável: Porfessores de Educação Física 260 e 620
Data de início da atividade: 08-05-2020

Data de fim da atividade: 08-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos, através
do estabelecimento de metas bem claras e justas no
desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência na criação
de oportunidades e alternativas de formação para os
seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3.
Promoção de princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na sensibilização
para os valores e a sua ligação à comunidade em que se
insere e a uma comunidade mais alargada – o mundo.

Tarde
Diferente

- Envolvimento
da comunidade
escolar e
educativa.

- Divulgação através de
cartazes; - divulgação nos
media; - contacto/convite
aos participantes; elaboração de jogos e
materiais.

Professores de
Educação Física
260 e 620

Troféus para os 3
primeiros classificados;
certificados de
participação; Lanches
para organização e
participantes.

PANCAC e
alunos do cursos
profissional

folhas de
registo;
questionário.

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Clube Europeu
Professor responsável: Lina Pestana
Data de início da atividade: 14-05-2020

Data de fim da atividade: 30-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade
mais alargada – o mundo.

Exposição Erasmus 20182020

Divulgar as atividades
desenvolvidas nas
várias mobilidades

Expor atividades e informações
recolhidas aquando das várias
mobilidades do projeto Erasmus

Equipa
ERASMUS

Fotocópias, Placars

PANCAC

Avaliação
direta

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Geografia (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Filipe e Nélia Veloza;
Data de início da atividade: 15-05-2020

Data de fim da atividade: 15-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Visita de Estudo
ao IPMA - Funchal

- Conhecer o
funcionamento do IPMA;
- Compreender a
importância da informação
meteorológica;
- Conhecer os
instrumentos utilizados
para aferir os elementos
do clima.

Visita guiada ao Instituto
Português do Mar e
Atmosfera, no Lazareto

Professores:
Filipe e Nélia
Veloza;
Alunos 8º ano

Transporte

IPMA

Trabalho
prático.

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade Instrumental Professor responsável: Cristina Nunes
Data de início da atividade: 16-05-2020

Data de fim da atividade: 16-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 2. Diversificação
da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e
alternativas de formação para os seus alunos,
tendo em vista as suas aptidões e dificuldades e a
sua integração na vida ativa;

EncontrArte
2020

Estabelecer uma interação mais
próxima com as Modalidades
Artísticas da escola, em projetos de
conjunto; participar em atividades
fora da escola; desenvolver projetos
individuais e de conjunto; enriquecer
o sentido estético e favorecer o
desenvolvimento artístico.

Execução de repertório
musical em conjunto
com outras
modalidades artísticas

Alunos e
professores

A confirmar

Banda
Municipal de
Santa Cruz

Empenho;
estudo em casa;
participação.

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Viver com Amor e Afecto Professor responsável: Ana Costa e Anabela Pires
Data de início da atividade: 18-05-2020

Data de fim da atividade: 29-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola
na sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o mundo.

Campanha de
recolha de
alimentos

- Desenvolver atitudes de
cooperação e de entreajuda
para com as pessoas mais
carenciadas;
- Minimizar as
consequências da pobreza
no seio das famílias dos
nossos alunos mais
desfavorecidos.

Angariação de bens
alimentares não
perecíveis de 1ª
necessidade.

Comunidade
escolar.

Sem efeito.

Nenhumas
parcerias.

Atividade dependente da
adesão dos membros da
comunidade educativa à
atividade.

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Roda de Amigos Professor responsável: Márcia Leão
Data de início da atividade: 19-05-2020

Data de fim da atividade: 19-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Aprender
Inglês

Dar a conhecer algum
vocabulário, bem como
algumas expressões mais
comuns, da língua inglesa

Jogos de
memorização de
palavras

Alunos do 9E,
Professores Luís
Salvador, Mara Martins
e Márcia Leão

Não serão utilizados
quaisquer recursos
financeiros

Santa Casa da
Misericórdia de
Santa Cruz

...

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Outra - Passeio encerramento de ano letivo - 5º D - viagem ao Porto Santo
Professor responsável: Sónia Santos e Ana Cristina Vasconcelos
Data de início da atividade: 25-05-2020

Data de fim da atividade: 27-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e justas no desempenho
docente;, 2. Diversificação da oferta curricular da escola,
através da persistência na criação de oportunidades e
alternativas de formação para os seus alunos, tendo em vista
as suas aptidões e dificuldades e a sua integração na vida
ativa;, 3. Promoção de princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na sensibilização para
os valores e a sua ligação à comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o mundo.

Viagem e
estadia de 3 dias
no Porto Santo.

Promover o sucesso
dos alunos; Saber
ser e saber estar.
Colaborar em
projetos comuns

Angariação de
verbas para a
viagem

Alunos,
professores e
encarregados de
Educação

dinheiro

junta de freguesia
de Santa Cruz, pais
e encarregados de
educação

observação
direta

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Ciênc. Nat./Biologia/CTV (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Conceição Carvalho
Data de início da atividade: 26-05-2020

Data de fim da atividade: 26-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento
de metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;

Visita de estudo ao
Centro
vulcanológico de
São Vicente

Observação e
compreensão do
processo de formação
de grutas de origem
vulcânica.

Visita de estudo

Alunos das
turmas 10º A e
11º A

Transporte

Professores da
turma

Trabalho
escrito

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Interdisciplinar Professor responsável: Adriana Vieira e Conceição Carvalho
Data de início da atividade: 26-05-2020

Data de fim da atividade: 26-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 2. Diversificação da
oferta curricular da escola, através da persistência
na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as
suas aptidões e dificuldades e a sua integração na
vida ativa;, 3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel formativo
da escola na sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Visita de estudo
ao Centro de
Vulcanismo
Grutas de São
Vicente

Motivar os alunos para a
ciência fomentando a
curiosidade para os
fenómenos naturais e meio
envolvente, numa perspetiva
interdisciplinar.
Observar as grutas e
formações vulcanicas obtidas
por reações químicas de
precipitação ( acidez e
basicidade em soluções
aquosas de sais) no âmbito
dos conteúdos das disciplinas
de Química e Biologia.

Visita de Estudo

Alunos do 10ºA e 11ºA
/ Professores : Adriana
Vieira/ Conceição
Carvalho/Horácio
Franco

Transporte

Centro de
Vulcanismo de
São Vicente

Trabalho
escrito

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Inglês (2.º Ciclo) Professor responsável: Helena Rocha
Data de início da atividade: 28-05-2020

Data de fim da atividade: 28-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;, 2. Diversificação
da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e
alternativas de formação para os seus alunos,
tendo em vista as suas aptidões e dificuldades e a
sua integração na vida ativa;

"Spelling
Contest"

Praticar o
alfabeto e
praticar a
ortografia

Participação de todos os
alunos de 2º ciclo no
apuramento para a
final.Participação dos
finalistas de cada turma na
final.

Professores dos
grupos 200 e 220,
alunos do 2º
ciclo,elementos do
júri

Cartazes de cartolina A3
de várias cores,folhas de
papel A4 de cor para os
certificados. Prémios a
combinar.

Biblioteca da
Escola,grupo
220,PANCAC

Elementos do júri,
Conselho
Executivo,Avaliador
Interno.

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Inglês (2.º Ciclo) Professor responsável: Helena Rocha
Data de início da atividade: 28-05-2020

Data de fim da atividade: 28-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação
da escola em função do sucesso
educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras
e justas no desempenho docente;

Spelling
Contest/Concurso de
soletração.

Praticar o
alfabeto e a
ortografia.

Participação de todos os alunos
de 2º ciclo no apuramento para a
final, participação dos finalistas de
cada turma na final . Soletração de
palavras .

Professores dos
grupos 200 e
220,alunos do 2º
ciclo,elementos do
júri.

Cartazes A3 a cores,folhas
de papel A4 de cor para os
certificados,prémios.

Biblioteca da
escola e grupo
200

Observação
direta.

maio
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Português (2.º Ciclo) Professor responsável: Professores do Grupo Disciplinar 200 - Português
Data de início da atividade: 28-05-2020

Data de fim da atividade: 28-05-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a
ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos,
através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no
desempenho docente;

"Letra a Letra" Concurso de
Soletração

Aperfeiçoamento
da leitura e da
ortografia.

Participação de todos os alunos
de 2.º Ciclo no apuramento para
a final (1.º momento) e
participação dos finalistas de
cada turma na final (2.º
momento).

Professores dos Grupos
Disciplinares de
Português e de Inglês do
2.º Ciclo; todos os alunos
do 2.º Ciclo; elementos do
júri.

Cartazes A3 a cores;
Certificados
impressos em folhas
de cor.

Grupos Disciplinares
de Português e de
Inglês do 2.º Ciclo;
Biblioteca da Escola.

Avaliação
Formativa

junho
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Sara Miriã de Sousa Ferreira
Data de início da atividade: 01-06-2020

Data de fim da atividade: 05-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em
função do sucesso educativo dos seus alunos, através
do estabelecimento de metas bem claras e justas no
desempenho docente;, 3. Promoção de princípios de
solidariedade social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Primeiras
Olimpíadas da
História

Promover o gosto pelo
estudo e valorizar o
empenho dos alunos
para os conteúdos que
são lecionados nas
aulas, através de
atividades lúdicas.

A 2ª eliminatória será
realizada na sala de aula,
com cada turma do 7ºano.
Será uma atividade a
pares.

Docente e
alunos do
7ºano

Fotocópias

Docente

Cada eliminatória é
constituída por uma
prova de 20 questões
de resposta múltipla.

junho
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Roda de Amigos Professor responsável: Márcia Leão
Data de início da atividade: 02-06-2020

Data de fim da atividade: 02-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Atividade Final Visita ao Aquário
no Porto Moniz

Unir duas gerações
distintas e dar a conhecer
um pouco mais sobre a
riqueza subaquática da Ilha
da Madeira.

Visita de estudo

Alunos do 9E,
Professores Luís
Salvador, Mara Martins
e Márcia Leão

Recolha de 1€
semana por cada
aluno

Santa Casa da
Misericórdia de
Santa Cruz

...

junho
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Viver com Amor e Afecto Professor responsável: Ana Costa e Anabela Pires
Data de início da atividade: 02-06-2020

Data de fim da atividade: 02-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

3. Promoção de princípios de solidariedade
social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a
sua ligação à comunidade em que se insere
e a uma comunidade mais alargada – o
mundo.

Entrega de
cabazes.

- Desenvolver atitudes de
cooperação e de
entreajuda para com as
pessoas mais carenciadas;
- Minimizar as
consequências da pobreza
no seio das famílias dos
nossos alunos mais
desfavorecidos.

Entrega às famílias mais
carenciadas de bens
alimentares não perecíveis
de 1ª necessidade.

Equipa do
projeto.

Verbas angariadas nas
diversas atividades
realizadas ao longo do
semestre.

Nenhumas
parcerias.

Atividade dependente
da adesão dos
membros da
comunidade educativa à
atividade.

junho
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade artística dança Professor responsável: Ana Cristina Vasconcelos
Data de início da atividade: 04-06-2020

Data de fim da atividade: 04-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais alargada –
o mundo.

Participação na
Semana Regional
das Artes 2019 _
Modalidade dança

Representar a
nossa escola
publicamente o
trabalho
desenvolvido.

Apresentação de
coreografias.

Professora e
Alunos WE
dance

Transporte.

nada a
declarar

Obsevação
direta.

junho
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Geografia (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Arlindo Gouveia
Data de início da atividade: 05-06-2020

Data de fim da atividade: 05-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função
do sucesso educativo dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e justas no
desempenho docente;, 2. Diversificação da oferta curricular
da escola, através da persistência na criação de
oportunidades e alternativas de formação para os seus
alunos, tendo em vista as suas aptidões e dificuldades e a
sua integração na vida ativa;

Circuito
Pedestre na
Laurissilva

- Sensibilizar para a
necessidade de
preservação do
património natural;
- Conhecer o potencial
turístico das paisagens
naturais;
- Compreender o papel
destas Reservas no
garante do equilíbrio de
ecossistemas terrestres;
- Valorizar a proteção
ambiental como fator de
desenvolvimento
sustentável.

Atividade integradora
dos cursos EFA –
Tema Planeta Terra

Professor: Arlindo
Gouveia
Alunos do EFA
secundário; EFA
B3 – 1º ano e EFA
B3 – 2º ano

Transporte

Parque Natural
da Madeira

Apresentação
multimédia

junho
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: História (3.º Ciclo/Sec.) Professor responsável: Sara Miriã de Sousa Ferreira
Data de início da atividade: 08-06-2020

Data de fim da atividade: 09-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola
em função do sucesso educativo dos seus
alunos, através do estabelecimento de metas
bem claras e justas no desempenho docente;, 3.
Promoção de princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Primeiras
Olimpíadas da
História

Promover o gosto pelo
estudo e valorizar o
empenho dos alunos
para os conteúdos que
são lecionados nas
aulas, através de
atividades lúdicas.

A 3º e última
eliminatória só será
realizada pelos
melhores pares de cada
turma do 7ºano.

Docente e
alunos do
7ºano.

Fotocópias,
prémios e
certificados.

Docente da
disciplina de
História do 7ºano e
alguns patrocínios
que conseguir
angariar.

A 3ª eliminatória é
constituída por uma prova
de 20 a 30 questões, de
resposta múltipla e será
realizada, apenas pelos
discentes que foram
apurados nas suas turmas.

junho
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade artística dança Professor responsável: Ana Cristina Pires Vasconcelos
Data de início da atividade: 12-06-2020

Data de fim da atividade: 12-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais alargada –
o mundo.

Participação na
Semana Regional
das Artes 2020

Participar em
espetáculos
musicais

Criar/elaborar
coreografias a ser
apresentadas em
diferentes espaços
publicos

Professor e
alunos

Transporte Escola
EBSSC/ Jardim
Municipal do Funchal

DSEAM

Observação
direta

junho
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Musical Professor responsável: Susana Abrantes
Data de início da atividade: 19-06-2020

Data de fim da atividade: 19-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento
de metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões e
dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo da
escola na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais alargada
– o mundo.

ESCOLartes

Participar nas
comemorações da
semana das artes

Apresentação de um
espectáculo de
simbiose

Alunos de 3º ciclo
opção de musica,
modalidades
artísticas

Transporte, lanche e
almoço para os
alunos participantes

SRE

Observação
Direta

junho
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Modalidade Instrumental Professor responsável: Cristina Nunes
Data de início da atividade: 19-06-2020

Data de fim da atividade: 19-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;, 2. Diversificação da oferta curricular
da escola, através da persistência na criação
de oportunidades e alternativas de formação
para os seus alunos, tendo em vista as suas
aptidões e dificuldades e a sua integração na
vida ativa;

EscolArtes
2020

Estabelecer uma interação mais
próxima com outras Modalidades
Artísticas, em projetos de conjunto;
participar em atividades dentro e fora
da escola; desenvolver
progressivamente, o sentido melódico,
rítmico e harmónico; adquirir o gosto
pela prática de conjunto, incluindo as
atuações públicas.

Interpretação de
repertório musical num
projeto de simbiose
com outras
modalidades artísticas
da escola.

Alunos;
professores e
auxiliares da
ação educativa

A confirmar

Banda
Municipal de
Santa Cruz

Estudo em casa;
empenho;
assiduidade e
participação.

junho
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Eco Escolas - Educação Ambiental - F.P.S. (9.º ano)
Professor responsável: Dalila Vieira
Data de início da atividade: 20-06-2020

Data de fim da atividade: 30-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola
em função do sucesso educativo dos seus
alunos, através do estabelecimento de metas
bem claras e justas no desempenho docente;, 3.
Promoção de princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma
comunidade mais alargada – o mundo.

Exposição final com as
fotografias (registadas
pelos alunos) sobre os
bons e maus exemplos,
a nível de reciclagem,
encontrados no
concelho de Santa Cruz.

Difundir na comunidade escolar a
necessidade da implantação de
práticas ecológicas e sustentáveis
no território;
Colaborar para o desenvolvimento
sustentável no local - Santa Cruz;
Refletir e contribuir com as
questões socio ambientais locais;
Contribuir com a melhoria da
qualidade de vida de todos os
seres vivos.

As fotos serão
uma chamada de
atenção para o
excesso de
consumo de lixo
eo
défice/incorreto
despojamento do
mesmo.

Alunos e
professor

Nenhuns

Nenhuma

Os alunos são
avaliados no final
de cada semestre
em F. P.S.
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Sarau Professor responsável: Filipa Felgueira, Isabel Rodrigues e João Paulo Silva
Data de início da atividade: 27-06-2020

Data de fim da atividade: 27-06-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;, 2. Diversificação da oferta
curricular da escola, através da persistência
na criação de oportunidades e alternativas
de formação para os seus alunos, tendo em
vista as suas aptidões e dificuldades e a sua
integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social,
reforçando o papel formativo da escola na
sensibilização para os valores e a sua
ligação à comunidade em que se insere e a
uma comunidade mais alargada – o mundo.

9º Sarau de
Ginástica de
Santa Cruz

- Apresentação à
comunidade escolar e
educativa do trabalho
desenvolvido pelo núcleo
de Ginástica Acrobática,
atletas do GpT do Clube
Desportivo Escola Básica
e Secundária de Santa
Cruz e pelo projeto Sarau

Divulgação através de
cartazes/media; criação de
cenários; elaboração de
adereços e roupas;
contacto com instituições e
serviços; elaboração da
história de apresentação.

Filipa Felgueira,
Isabel Rodrigues,
João Paulo Silva;
alunos da Ginástica
Acrobática e atletas
do GpT do
CDEBSSC

Som, luzes e
imagem; material
para construção de
cenários e logistica

Clube Desportivo
Escola Básica e
Secundária de Santa
Cruz, Lucrécia Araújo,
convidados de outras
instituições,
encarregados de
educação.

Observação
direta,
questionário

junho
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de Educação Musical Professor responsável: Susana Abrantes
Data de início da atividade: 01-10-2020

Data de fim da atividade: 01-10-2020

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da escola em função do
sucesso educativo dos seus alunos, através do estabelecimento
de metas bem claras e justas no desempenho docente;, 2.
Diversificação da oferta curricular da escola, através da
persistência na criação de oportunidades e alternativas de
formação para os seus alunos, tendo em vista as suas aptidões
e dificuldades e a sua integração na vida ativa;, 3. Promoção de
princípios de solidariedade social, reforçando o papel formativo
da escola na sensibilização para os valores e a sua ligação à
comunidade em que se insere e a uma comunidade mais
alargada – o mundo.

Comemoração
do dia mundial
da música

Dar a conhecer o
dia mundial da
música e
comemorá-lo

Visualização de filmes,
elaboração de cartazes,
marcadores de livros e
outros materiais alusivos à
data

Alunos do 2º
ciclo

Fotocópias

nenhuma

observação
directa,
finalização dos
trabalhos
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo Disciplinar de História - Grupo 400 Professor responsável: Maria de Lurdes Fernandes
Data de início da atividade:

Data de fim da atividade:

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo dos
seus alunos, através do estabelecimento de
metas bem claras e justas no desempenho
docente;

visita ao centro
de Santa Cruz

Observar in loco o
manuelino de
diversos edifícios de
Santa Cruz

proporcionar aos alunos de
10º ano um olhar diferente
sobre o manuelino

Casa da Cultura
de Santa Cruz

nenhuns

Casa da Cultura
de Santa Cruz

relatório a apresentar
pela turma envolvida (10º
B - Línguas e
Humanidades)
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SANTA CRUZ
Ano letivo 2019-2020
PANCAC-Plano Anual de Atividades não curriculares e Animação Cultural
Clube/projeto/Grupo disciplinar/Departamento/Outro: Grupo disciplinar de História - Grupo 400 Professor responsável: Maria de Lurdes Fernandes
Data de início da atividade:

Data de fim da atividade:

PLANIFICAÇÃO ANUAL
PRIORIDADES DO PEE

ATIVIDADE

OBJETIVO

ESTRATÉGIAS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCEIROS

PARCERIAS

AVALIAÇÃO

1. Busca da melhoria em toda a ação da
escola em função do sucesso educativo
dos seus alunos, através do
estabelecimento de metas bem claras e
justas no desempenho docente;

Visita de estudo ao
Centro de Arte
Moderna - Casa das
Mudas (Calheta)

inserir a visita de
estudo nos conteúdos
programáticos de 12º
ano

proporcionar aos alunos da
turma 12º B (Línguas e
Humanidades) contacto com a
arte moderna e contemporânea

Casa das Mudas
através dos
serviços
educativos

necessidade de
transporte em
autocarro

não existe

relatório a
apresentar pelos
alunos

