Escola Secundária António Damásio
Projetos a decorrer 2011/2012
Projeto
Oficina da Ciência

Sala de estudo

Plano Nacional de
leitura

Plano
da
Matemática II

Promoção
e
Educação para a
Saúde

Viver o
exterior

Responsável

Descrição
A Oficina da Ciência é um espaço multidisciplinar, vocacionado para as Ciências, que pode ser utilizado
livremente pelos alunos para tirarem dúvidas e realizarem atividades experimentais e de investigação.
Amália Pinto e Graça
A Oficina tem como principais objetivos: divulgar a Ciência; promover a interdisciplinaridade; ajudar a
Ribeiro
combater a indisciplina; ajudar a reduzir o insucesso; utilizar as novas tecnologias como meio motivador e
facilitador das aprendizagens; apoiar a realização das tarefas escolares.
A Sala de Estudo pretende: apoiar a aprendizagem nas disciplinas em que os alunos revelam maiores
dificuldades; promover a aquisição de métodos de estudo e de trabalho que permitam ao aluno desenvolver
Margarida Santos
a capacidade de aprender a aprender; proporcionar a realização de trabalhos em grupo; apoiar a realização
de trabalhos de casa; concretização dos PIT(s)
A colaboração no projeto do PNL tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento do gosto pela leitura
entre os nossos alunos, maioritariamente do ensino básico, colocando à sua disposição livros interessantes e
Ana Paula Meira
adequados à sua faixa etária. Assim, as verbas recebidas têm sido aplicadas na aquisição de títulos
selecionados das listas do PNL e destinados a atividades quer de leitura orientada quer de leitura autónoma.
O Plano da Matemática II, com um período de aplicação de três anos, pretende dar continuidade ao que se
iniciou a nível nacional, no ano letivo 2006/2007.
Mª Carmo Pereira
Este projeto, integra um conjunto de medidas que visam combater o insucesso na disciplina de Matemática.
Tem como objetivo central a melhoria das aprendizagens e, consequentemente, dos resultados dos alunos
do 3º Ciclo.
O Projeto de Promoção e Educação para a Saúde na ESAD é dinamizado pelo Gabinete Promotor de Saúde,
GPS, que se propõe a: Assegurar o acompanhamento, monitorização e desenvolvimento de atividades no
âmbito da saúde a desenvolver na escola; Promover o desenvolvimento de padrões comportamentais
adequados, tendo como áreas prioritárias: alimentação e atividade física, violência e saúde mental,
Sílvia Branca
prevenção do consumo de substâncias psicoativas, educação sexual e educação ambiental; Dinamizar ações
a nível de escola no âmbito da Promoção e Educação para a Saúde; Estabelecer parcerias com instituições
de saúde pública e privada, instituições de apoio psicológico e educacional, instituições de assistência e
solidariedade social, autarquia, …
Adelaide Afonso, Ana Este projeto pretende proporcionar aos alunos do 7º ano a possibilidade de conhecer melhor a nossa
Alves, Teresa Carvalho cidade, alargando os seus saberes artísticos e culturais e educando para a cidadania.
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O Projeto "Junior Achievement - Economia para o Sucesso" destina-se aos alunos das turmas de nono ano e
procura desenvolver nos jovens um espírito de empreendedorismo, criatividade e inovação.
A partir do conceito de autoconhecimento, e através de jogos, os voluntários da Junior Achievement
Portugal levam os alunos a refletir sobre a educação, a carreira e outras escolhas que terão de enfrentar ao
longo da sua vida, o que assume particular importância numa altura em que se preparam para fazer uma
opção de percurso escolar.
O projeto Valor + integra-se numa perspetiva de valorização e promoção pessoal através do conhecimento e
da usufruição do património artístico nacional, nomeadamente o construído (monumentos, exposições
temporárias, coleções permanentes dos museus portugueses).Simultaneamente pretende-se promover a
responsabilização pessoal na conservação e na transmissão do património às gerações vindouras.
O projeto Fitness na Escola tem por objetivos: melhorar a condição física geral, a coordenação motora e a
auto-estima, através de atividades de aeróbica, localizada e dança. Proporcionar este tipo de atividades nas
excelentes condições desportivas que a escola apresenta a professores, alunos e funcionários da escola,
abrangendo ainda a comunidade Olivalense (e bairros adjacentes), permitindo assim a interação da escola
com o meio envolvente.
O projeto destina-se -se a incentivar alunos e famílias a verem filmes, em conjunto, que serão seleccionados
quinzenalmente, e a debatê-los e posteriormente enviarem comentários sobre os mesmos. Os melhores
comentários serão editados no site e os filmes mais comentados serõ objeto de debate na última semana de
aulas.
O Compal air é um projeto vocacionado para as escolas básicas, secundárias, colégios e escolas do ensino
especial. Trata-se de uma iniciativa que expressa uma parceria com o Desporto Escolar e o apoio da Compal,
e que dinamiza o basquetebol a nível local, regional e nacional, com o objetivo de levar esta modalidade a
mais crianças e jovens, entre os 10 e os 18 anos.
O Projeto Piloto de Computadores Tablet Acer-European Schoolnet pretende identificar boas práticas em
oito países europeus relativamente ao uso dos tablets na escola, apresentar exemplos de cenários às escolas
que estão a pensar implementar esta tecnologia e examinar fatores chave para a integração eficaz das TIC
nas escolas.
As atividades piloto estão a ser realizadas em oito países europeus: Alemanha, Espanha, Estónia, França,
Itália, Portugal, Reino Unido e Turquia. Em Portugal participam 4 escolas.
A semana cultural pretende dinamizar culturalmente a Escola através de conferências, exposições,
espetáculos e outras iniciativas no campo da saúde e do desporto. Costuma acontecer entre 27 de Fevereiro
e 2 de Março.
Este grupo pretende promover um espaço de reflexão na Escola para que, de um modo sereno e dialógico,
se reflita sobre assuntos considerados culturalmente relevantes pelos participantes. As temáticas, a
metodologia e a periodicidade são combinadas pelos interessados.
O ciclo de conferências tem em vista trazer à Escola personalidades de reconhecido valor no campo
científico e institucional. Este ciclo de conferências articula-se também com a semana cultural.
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Caderno escolar

António Cruz

Caderno Escolar é um projeto de revista deste estabelecimento de ensino procurando articular experiência,
reflexão e ensino, inscrevendo, deste modo, no espaço escolar algo que o individualize e eleve: um ensino
efetivo, uma relação atenta e uma reflexão urgente.

Grupo
de Ana Alves, Adelaide
Pretendemos apoiar os alunos na sua integração na vida escolar, promovendo situações de partilha com a
acompanhamento Afonso,
Teresa
comunidade facilitadoras do desenvolvimento da cidadania.
do básico
Carvalho
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