PROJETOS AESH
Capacitar para os desafios do Futuro

Introdução

Anualmente são dinamizados, nas diversas escolas do agrupamento, Projetos e
Clubes que possibilitam o desenvolvimento das competências previstas no PASEO
em que os alunos são implicados na construção de uma cultura científica e
artística de base humanista. Para tal, mobilizam valores e competências que
visam permitir “Capacitar para os desafios do futuro”.

Projeto PAR
Este projeto pretende que alunos/as mais
novos/as obtenham apoio dos seus pares,
designadamente, no desenvolvimento das
aprendizagens, esclarecimento de dúvidas,
integração
momentos

escolar,
de

preparação

avaliação

e

em

para
outras

atividades conducentes à melhoria dos
resultados.
As sessões são semanais e têm a duração de
um tempo letivo (50 min), em horário
previamente definido de acordo com a
disponibilidade

dos

intervenientes,

no

espaço da Biblioteca da Escola Secundária.

UBUNTU
O

Clube

atividades

UBUNTU,
ao

longo

dinamizou
do

terceiro

período, como a “Recolha de lixo no
espaço escolar”, a

preparação da

“Campanha de Sensibilização” e a
O Projeto UBUNTU envolve:

“Recolha

A dinamização da(s) Semana(s) UBUNTU

Matosinhos”. Estas atividades tiveram

Implementação do Clube UBUNTU na Escola

como

Secundária da Senhora da Hora

promover

A atividade da Semana incide sobretudo nos

continuado

cinco pilares:

sensibilizar e promover o cuidado na

autoconhecimento, autoconfiança,
resiliência, empatia e serviço.

de

lixo

objetivos
o

na

cuidar
cuidado

do

Praia

de

da escola,
efetivo

espaço

e

escolar,

comunidade e cuidar do planeta.

O CLUBE UBUNTU EM AÇÃO

CLUBE EUROPEU



Promover um melhor conhecimento da Europa e da União Europeia,
nomeadamente das suas instituições, do seu património cultural e natural e
dos desafios com que se defronta a Europa contemporânea.



Conhecer os valores fundamentais europeus e Proporcionar oportunidades de
debate e esclarecimento sobre os grandes desafios europeus;



Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu, nas suas semelhanças e
nas suas diferenças e para a tomada de consciência relativamente à

PADLET

interdependência europeia e mundial, e à necessidade de cooperação;


Conhecer novas oportunidades de emprego e carreiras profissionais nas
instituições da União Europeia e noutros países europeus.

PARLAMENTO EUROPEU
O Parlamento Europeu dos Jovens (PEJ/EYP) é uma organização não governamental independente, sem fins
lucrativos, sem filiação partidária e com objetivos na área da educação.
O principal objetivo do Parlamento Europeu dos Jovens é promover o desenvolvimento cívico e cultural dos jovens
Europeus, promovendo a interação e o diálogo interculturais e envolvendo-os no pensamento político Europeu.

Anualmente realizam-se 3 encontros regionais, onde são selecionados os alunos que irão participar na sessão de
seleção nacional e, posteriormente, na sessão internacional.


Cada escola escolhe 6 alunos do ensino secundário, entre os 16 e os 21 anos de idade, para participar no

evento.


Encontros Regionais: No primeiro dia os delegados participam em atividades de Teambuilding, no segundo dia,
os alunos trabalham em comités. Os alunos apresentam novas soluções para problemas e são guiados pelo
“chair”, de modo a trabalharem para um objetivo comum. No terceiro dia, os delegados conhecem as moções

dos outros grupos e apresentam as suas, o que é seguido de um debate. No final da discussão, os delegados
votam em cada moção.

Parlamento Europeu



No ano letivo de 2021/2022, a
nossa escola orgulha-se de ter tido
a aluna Amanda Martins, do 12ºC, a
participar na Sessão Nacional de
Lisboa e na Sessão Internacional
que decorreu em Riga, Letónia.

JOVENS
REPÓRTERES

É uma revista digital de publicação trimestral onde se procura

divulgar reflexões, atividades e eventos da e na comunidade
escolar do Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora. Esta
publicação promove o desenvolvimento de capacidades de
pesquisa, organização e tratamento da informação, assim como
estimula a criatividade e procura “dar voz” aos alunos”.

Pretende-se que toda a comunidade escolar participe, enviando
os seus contributos em suporte digital.
Existe um grupo coordenador de alunos responsáveis pela
organização da revista digital.
São professores coordenadores do projeto os docentes Fátima
Guimarães e Rui Ribeiro.

PROJETO FAÇO P’ARTE
PNPSE-PSPSC


Promover o gosto pela escola e pelos

Destinatários: 1º, 2º e 3º ciclos

trabalhos escolares com recurso a atividades

Operacionalização:

artísticas.



Estimular o espírito crítico, criativo e de

do Teatro;

inovação visando melhorar a capacidade de
trabalho.




artista residente;

socialização, fomentando a aprendizagem



Trabalho articulado e de colaboração
entre o professor/equipa educativa e o

Promover a autoestima, a cooperação e a
social e a cidadania.

Artistas Residentes na área do Cinema e



Exploração de conteúdos e/ou

Desenvolver a capacidade de concentração,

desenvolvimento de projetos/DAC

de resiliência e a autonomia pessoal.

desenvolvidos ao longo de um
determinado período de tempo (pontual,

trimestral, semestral, anual)

Exemplos de Trabalhos desenvolvidos


"Mãos na escola"

(Trabalho de articulação/colaboração
com professor titular de turma)


“O Cavaleiro da Dinamarca“

(Trabalho de articulação/colaboração
com Equipa Educativo 7ºano)


"Oficina de Escrita Criativa“

(Trabalho de exploração
destinado/adaptado a diversos níveis)


"O Galo de Barcelos“

(Trabalho de articulação/colaboração
com equipa/grupo de ano e
desenvolvimento de projetos)

Sónia Barbosa (coordenação) –
soniabarbosa@agrupamento-srahora.net
Luís Costa (Cinema) luiscosta@agrupamento-sra-hora.net
Sara Gonçalves (Teatro) saragoncalves@agrupamento-sahora.net

Integra atividades dos Plano Nacional de Leitura, Plano Nacional de Cinema, Programa de
Educação Estética e Artística, Programa Rede de Bibliotecas Escolares e da Rede Portuguesa

de Museus.
Propõe valorizar projetos com as comunidades, apoiando práticas artísticas a desenvolver com
escolas, comunidades específicas ou excluídas, aproximando a arte e o património dos
cidadãos, em particular das crianças e jovens.

A equipa é constituída por 5 Docentes, 2 Artistas Residentes, 1 Psicóloga, 1 aluna e a Diretora
do Agrupamento. É responsável por desenhar um programa cultural adaptado ao contexto, em
parceria com as autarquias, as estruturas artísticas e a comunidade educativa. O programa é
estruturado tendo em conta a diversidade sociocultural, patrimonial e artística do território de
cada agrupamento.

Projetos Artes
Visuais


SOLTA A PAREDE - Dinamização de espaços
expositivos

Realização de exposições temporárias ou outras
ações dentro do âmbito das Artes Visuais. Propõe-se

valorizar o trabalho realizado pelos alunos
contribuindo para a construção da identidade de
cada um na perspetiva da socialização das suas
produções como parte do processo de
aprendizagem, bem como na obtenção do
reconhecimento da comunidade como estímulo para
criar/produzir mais e melhor.

CineArte




projeto de clube de Cinema &
Fotografia, iniciou a sua atividade no
ano letivo de 2019_2020 na Escola
Básica da Senhora da Hora.
Integrado na proposta “CriARTE –
Comunicar, pensar e intervir através
da Arte”, apresentada pelo grupo 600
no âmbito da operacionalização do
projeto RAH-Recuperar com Artes e
Humanidades.

EXPERIÊNCIAS CRIATIVAS (entre
Arte, Cultura e Educação)


ESCOLAS em SERRALVES-SERRALVES
nas ESCOLAS e SERRALVES Digital



Visitas a museus e locais expositivos
diversificados

Plataforma para divulgação de trabalhos, projetos e atividades de Artes Visuais dos alunos,
bem como obras de artistas, eventos culturais, notícias, sugestões de visitas de estudo,
vídeos, curiosidades e concursos de Arte.

TEATRo
(EB Senhora da Hora)
Criado em 1996, o TEATRUS já apresentou dezenas de
trabalhos cénicos, tendo realizado mais
de novecentos espetáculos até à presente data. Alguns dos

TEATRUS

seus objetivos são: motivar para a expressão
dramática/teatro; descobrir nos alunos capacidades e
desenvolvê-las; incentivar o trabalho em grupo e a

GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA
BÁSICA DA SENHORA DA HORA

entreajuda; desenvolver a criatividade, a autoconfiança, o
espírito crítico, a autonomia, o sentido artístico e estético
e a sociabilidade; animar culturalmente a escola e o meio;
levar os pais e outros à escola.
As inscrições neste Clube são gratuitas e são efetuadas no
início de cada ano letivo. Podem inscrever-se alunos do 2º
e 3º ciclos da escola Básica da Senhora da Hora.

Oficina de Teatro
ES Senhora da Hora
"O teatro é um exercício de cidadania e um meio de
ampliar as referências culturais de qualquer indivíduo"
OBJETIVOS:


Dinamizar um espaço de excelência para questionar,
descobrir, conhecer, partilhar opiniões.



Promover
aprendizagens
extracurriculares,
impulsionadas pela criação coletiva, construindo
espetáculos originais.



Criar, desenvolver e apresentar projetos teatrais com
relevância e que reflitam as preocupações e
interesses dos elementos participantes.



Promover a consciência do Eu e do Outro, bem como
o espírito critíco.

OFICINA de ESCRITA CRIATIVA
Queremos:
Promover a aprendizagem de estratégias associadas ao
Vamos pintar com palavras?

processo da escrita criativa;
Fomentar a criatividade na composição escrita;

"Aliás, verdadeiramente, escrever não

Ajudar a lidar com o bloqueio criativo e melhorar a

é quase sempre pintar com palavras?”

elaboração de textos escritos.

Clarisse Lispector

Poderão frequentá-lo os alunos que se inscreverem
voluntariamente, ou que sejam propostos pelos Conselhos
de Turma.
A comunidade educativa também será convidada a
participar em algumas atividades.
Funcionamento: Uma ou duas sessões semanais de 50
minutos e é dinamizado por professores de Português.

CLUBE do LIVRO



Pretendemos promover o gosto pela leitura e

pela escrita, o espírito de autonomia e de
Acreditas que ler faz crescer? E que umas

partilha, o trabalho criativo e de investigação,

páginas por dia fazem bem e dão alegria?

o gosto de fazer ilustrações, de dramatizar

Já leste algum livro que nunca mais tenhas

textos e dizer poesia.

esquecido?



Português do 2º e 3ºciclos.

Se respondeste “SIM” às perguntas
anteriores, este Clube é para ti!

O Clube ´será dinamizado por professores de



Poderão frequentá-lo os alunos que se

Se respondeste “NÃO”, junta-te ao Clube

inscreverem voluntariamente, ou que sejam

para mudares a tua vida!

propostos pelos Conselhos de Turma. A
comunidade educativa será convidada a

participar em algumas atividades.


Funcionamento:
Duas sessões semanais de 50 minutos.

ERASMUS+
KA121 Mobilidade de alunos – ensino e Formação
Profissional - VET
Objetivos:
Garantir oportunidades de estágio internacional de alta qualidade para os alunos.
Garantir oportunidades de estágio internacional de alta qualidade para recém-formados
para ajudá-los na transição para o mercado de trabalho.
Criar um plano de visibilidade e longo prazo sobre os currículos académicos de qualidade de
EFP.
Criar novas redes internacionais e aumentar a participação no Programa Erasmus e em
outros projetos voltados para a sociedade civil.
Contribuir para o desenvolvimento da comunidade envolvente e local.
Estudantes a frequentar cursos profissionais – 1mês
Estudantes que já concluíram (ErasmusPro) – 3 meses
Países: Espanha, Irlanda, Itália, Malta

Desporto Escolar
Grupos Equipa – Atividade Externa

Desporto Escolar
Atividade Interna


Torneios inter-turmas: Basquetebol, Voleibol, Andebol, Futsal e Ténis de mesa



Torneios de Atletismo : Corta Mato, Mega Sprinter



Taça do Desporto Escolar: Basquetebol, Andebol, Atletismo e Ténis de mesa



Multiatividades “ Orientação no Carriçal”, “Escalada na nossa escola”;



Treinos de preparação para os Torneios Inter Escolas- Matosinhos.
-

Escola Secundária da Senhora da Hora
-

Escola Básica da Senhora da Hora
-

Escola Básica da Barranha

Clube de Matemática


A existência do Clube de Matemática tem como objetivo principal despertar o interesse dos
alunos para a aprendizagem da Matemática, utilizando essencialmente a vertente lúdica.
O Clube de Matemática contribui também como local de metodologia e treino para algumas
competições/atividades inseridas no âmbito do Plano Anual de Atividades.
As atividades a realizar de natureza diversa pretendem proporcionar aos alunos a possibilidade
de alcançarem alguns objetivos específicos da disciplina, nomeadamente:
Desenvolver:
O cálculo mental e escrito;
Consolidar a memorização de regras e processos de cálculo;
O espírito crítico, clarificando o seu pensamento matemático;
A autonomia e a autoconfiança;
Atitudes positivas face à matemática e a capacidade de apreciar esta ciência;
A capacidade de atenção/concentração;
O raciocínio lógico.

Clube de Matemática
(EB Básica)


O Clube de Matemática partilha um
espaço físico comum com o
Xadrez-Desporto Escolar.

Contacto: os professores Abílio
Quintas, Carlos Santos, Luísa
Coelho ou o Diretor de Turma.

Ciência Viva
A criação do CCVnAESH surge no seguimento do Plano 21|23 Escola+ destinado

à recuperação das aprendizagens.
O reforço de atividades experimentais em complemento das realizadas em
sala de aula, era já uma prioridade, traduzida pela implementação de
projetos de caráter experimental nos anos letivos anteriores, agora

reformulados e integrados no CCV do AESH. Nas atividades a realizar, algumas
em articulação com os nossos parceiros, serão abordados temas no âmbito de
diversas áreas, nomeadamente, Ambiente, Artes, Biologia, Ciências
Naturais, Eletrónica, Eletricidade, Física, Geografia, Geologia, Química e
Saúde.

Desenvolvimento de Atividades Experimentais no 1ºciclo
Dinamizado por alunos e docentes das disciplinas de Física e
Biologia do 12ºano e dirigido aos alunos dos 3º e 4º anos, este
projeto tem como objetivos, entre outros, desenvolver o gosto
pelas atividades laboratoriais, o trabalho autónomo dos alunos e
novas estratégias de aprendizagem.

Ciência Viva
Oficina do Conhecimento
Atividades experimentais para alunos abrangidos pelo

Decreto-Lei 54/2018 com Medidas Seletivas e/ou Adicionais,
com as quais se pretende fomentar o gosto pela Ciência.

Mais Ciência Mais Sucesso
Atividades diversificadas dirigidas às turmas ou Grupos CCV, com as
quais se pretende fomentar o gosto pela Ciência e contribuir para a
construção e sedimentação de uma cultura científica. Os Grupos
CCV são dinamizados por docentes de CN/FQ e funcionam
semanalmente para todos os alunos interessados mediante
inscrição, através da página do CCV ou do docente de CN/FQ.

Biblioteca Escolar
A BIBLIOTECA ESCOLAR pode ajudar !

Compete aos professores bibliotecários

5 escolas - 5 bibliotecas

gerir as bibliotecas do agrupamento

3 Professoras Bibliotecárias

enquanto espaços agregadores de
conhecimento, recursos diversificados e

1 equipa

implicados na mudança das práticas

O Padlet da Biblioteca destina-se a toda a

educativas, no suporte às aprendizagens,

comunidade Educativa, como instrumento

no apoio ao currículo, no desenvolvimento

de consulta, pesquisa e recursos

da literacia da informação, tecnológica e

Educativos.

digital, na formação de leitores críticos e

na construção da cidadania.

Aprendo Fazendo
(EB Barranha)


O principal objetivo do projeto é a promoção do sucesso educativo.



Oficinas com o conceito base “Eu experimento… Eu crio… Eu projeto…Eu faço….”



O projeto, explora várias técnicas de representação e expressão, incentiva a criatividade e a
partilha de ideias e, acima de tudo, prende ajudar todos/as os/as alunos/as a tirar o máximo
partido das suas capacidades, do seu desenvolvimento global e harmonioso e ainda da sua
admirável imaginação.



A cada aluno/a é proposta e fomentada a descoberta das suas potencialidades de forma a
catalisar as suas aprendizagens.

Aprendo Fazendo
(EB Barranha)

Clube de Música


Neste projeto são trabalhadas várias vertentes da música, no
entanto, aquela que mais se destaca e que é mais apreciada por
todos os que dele fazem parte, é a Percussão Tradicional
Portuguesa.



É constituído por alunos de diferentes anos de escolaridade, do
5º ao 12º ano, o que proporciona momentos de partilha,
colaboração e cumplicidade muito enriquecedores. Mediante os
horários a definir, os alunos interessados podem frequentar entre

uma a quatro horas por semana, sendo o ideal duas horas.

Serviço de Psicologia e Serviço Social
Eixos centrais de Intervenção
Plano de Ação para Promoção do
Sucesso Escolar junto de alunos em
Risco Educativo
Este Plano de Ação será implementado
pelos/as psicólogos/as e assistente social
Privilegia a intervenção sistemática e
intensiva e a articulação da intervenção
técnica com a ação dos/as docentes e a
devida planificação das medidas/ações
ou atividades.
Os/as destinatários/as destas medidas a
implementar são os/as alunos/as que
apresentam com sinais de risco
educativo e que para tal sejam
devidamente sinalizados, autorizados/as
pelo/a encarregado/a de educação e
corresponsabilizados, de forma a
melhorar o seu envolvimento, a
participação e a autodeterminação.

Orientação e desenvolvimento de
Carreira


Sessões em turma e em pequeno
grupo



Blog “Vidas em Construção”



Atividades de exploração Direta



Sessões de Debate on-line
Escola

Psicólogo / Assistente Social

ES Senhora da Hora

Cláudia Sá / Margarida Rosas

EB Senhora da Hora

Samanta Marques / Margarida Rosas

EB da Barranha

Marta Almeida/ Margarida Rosas

EB Quinta de São Gens

Frederico Gonçalves / Margarida Rosas

EB Quatro Caminhos

Frederico Gonçalves/ Margarida Rosas

Bom ano letivo!!

