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1º Período 
Acção Data Objectivo 

Específico 

Recursos Público Alvo Avaliação Obs 

Hum. Mat. Fin. 

 
Criação de 
placas de 
identificação 
de salas de 
aula 

 
Ao longo do 1º 
período 
Data de 
colocação: dia  
4 de Janeiro 

 
Valorização do 
espaço escolar  
 
 

 
Profs e 
alunos do 
Clube de 
Artes 

 
Barro 
Tintas  
Mufla 
Cimento 
cola 

30kg de 
barro – 
aproximad
amente 20 
€ 

Arranjo 
da Mufla ( 
aguardam
os 
resposta 
aos 
orçamento

s pedidos) 

 
Comunidade 
educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Instrumentos de avaliação: 
-inquéritos e relatório. 
 
Será aplicado um inquérito de 
satisfação aos alunos do clube que 
realizaram a actividade  e outro à 
comunidade educativa: alunos, 
funcionários, professores (este 
último por amostragem:10% de 
cada universo) 
O relatório é realizado pelos profs 
do clube, com avaliação do 
cumprimento dos objectivos 
inicialmente propostos para a 
actividade. 
 

 

 
Workshop 
|Aula aberta à 
comunidade 
escolar  
 
“Introdução à 
pintura de 
azulejo” 

 
Dia da ação: 
 dia 25 de 
Novembro das 
17h às 20h 

 
Estimular a 
participação dos 
pais e 
encarregados de 
educação na vida 
escolar 

 
Profs do 
clube e 
participant
es 

 
20 azulejos 
Tintas de  
azulejo  
pincéis 
chineses e 
outros 

 
20 
azulejos 
aproximad
amente 25 
€ 
 

 
Comunidade 
escolar  
( principalmente 
dirigido a pais e 
encarregados de 
educação dos 
alunos do 
agrupamento) 

 
Instrumentos de avaliação: 

-inquéritos e relatório. 
 
Será aplicado um  inquérito de 
satisfação aos participantes na 
ação. 
 
O Relatório com avaliação do 
cumprimento dos objectivos 
inicialmente propostos para a 
actividade, é realizado pelos profs 
do clube. 
 
É ainda contabilizado na avaliação 
da ação o nº de participantes: 
1-5 - Não Satisfaz 
6-8 – Satisfaz 
9-11 – Satisfaz Bastante 
≥ 11 Excelente 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Construção de 
1 árvore de 
Natal  

 
Data de 
colocação no 
polivalente: dia 
12 de Dezembro 

 
Participação na 
vida cultural da 
comunidade 
 
Estimular o 
sentimento de 
pertença à 
comunidade 
escolar 

 
Profs e 
alunos do 
Clube de 
Artes 

 
Estrutura 
em madeira 
 
Materiais de 
recurso: 
papeis, 
cartão, 
tintas, 
plásticos e 
outros 
materiais 
reciclados. 
 
Agrafes, 
pregos e 
cola quente 

 
Estrutura 
em 
madeira 
aproximad
amente 
25€ 
 
1kg de 
cola 
quente- 
8€ 

 
Comunidade 
educativa 

 

Instrumentos de avaliação: 
-inquéritos e relatório. 
 
Será aplicado um inquérito de 
satisfação aos alunos do clube que 
realizaram a actividade  e outro à 
comunidade educativa: alunos, 
funcionários, professores (este 
último por amostragem:10% de 
cada universo) 
O relatório é realizado pelos profs 
do clube, com avaliação do 
cumprimento dos objectivos 
inicialmente propostos para a 
actividade. 

 



2º Período 
Acção Data Objectivo Específico Recursos Público Alvo Avaliação Obs 

Hum. Mat. Fin. 

 
Participação 
no concurso  
“A Bilha- 
projecto de 
Arte” 

 
Janeiro e 
Fevereiro.  

 
Promover a 
dimensão cultural 
da escola e os 
saberes nela 
produzidos 

  
Profs.   E 
alunos do 
Clube 

 
6 Bilhas em 
barro com 
50cm de 
altura 

Custo 
aproximado 
70 € 

 
Alunos do 
clube de 
Artes 

 

Instrumentos de avaliação: 
-inquéritos e relatório. 
 
Será aplicado um  inquérito de 
satisfação aos alunos do clube 
que realizaram a actividade. 
 O relatório é realizado pelos 
profs do clube, com avaliação do 
cumprimento dos objectivos 
inicialmente propostos para a 
atividade. 

 

 

 
Valorização 
estética do 
pátio do bloco 
2 

 
Ao longo do 
2º período 
Data de 
conclusão: 
23 de 
Março 

 
Valorização do 
espaço escolar 

 
Profs e 
alunos do 
Clube de 
Artes 

 
Tintas 
acrílicas 
Pincéis  

Custo 
aproximado 
70 € 

 
Comunidade 
educativa 

 

Instrumentos de avaliação: 
-inquéritos e relatório. 
 
Será aplicado um  inquérito de 
satisfação aos alunos do clube 
que realizaram a actividade  e 
outro à comunidade educativa: 
alunos, funcionários, professores 
(este último por 
amostragem:10% de cada 
universo) 
O relatório é realizado pelos 
profs do clube, com avaliação do 
cumprimento dos objectivos 
inicialmente propostos para a 
actividade. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Workshop 
|Aula aberta 
dirigida aos 
alunos do 
4ºano do 1º 
ciclo 
  
 “A Primavera” 

 
Dia da ação 
7 de Março  
(Hora a 
combinar 
com as 
docentes 
do 4ºano) 

 
Estimular o 
sentimento de 
pertença à 
comunidade 
 
Promover a 
interdisciplinaridade 
e o trabalho 
cooperativo entre 
docentes do 
agrupamento 
 

 
Profs do 
clube e 
inscritos 

 
Cartolinas 
Tintas 
acrílicas 
Pincéis 
 

  
Alunos do 
4ºano do 1º 
ciclo 

 
Instrumentos de avaliação: 

-inquéritos e relatório. 
 
Será aplicado um inquérito de 
satisfação aos alunos 
participantes 
 
Será realizado pelos profs do 
Clube um relatório com a 
avaliação do cumprimento dos 
objectivos inicialmente 

propostos para a actividade. 
 

 

 
Comemoração 
do Dia da 
árvore 
|intervenção 
artística num 
espaço verde  
do recinto  
escolar 

 
21 de 
Março 

 
Participar na 
celebração de datas 
comemorativas 

 
Profs e 
alunos do 
Clube de 
Artes 

 
Materiais de 
recurso: 
papeis, 
cartão,  
k-line 
tintas 
 

 
Custo 
aproximado 
30€ 

 
Comunidade 
educativa 

 

Instrumentos de avaliação: 
-inquéritos e relatório. 
 
Será aplicado um  inquérito de 
satisfação aos alunos do clube 
que realizaram a actividade  e 
outro à comunidade educativa: 
alunos, funcionários, professores 
(este último por 
amostragem:10% de cada 
universo) 
O relatório é realizado pelos 
profs do clube, com avaliação do 
cumprimento dos objectivos 
inicialmente propostos para a 
actividade. 

 

 



3º Período 
Acção Data Objectivo 

Específico 
Recursos Público Alvo Avaliação Obser 

Hum. Mat. Fin. 

 
Workshop 
|Aula aberta 
dirigida à 
comunidade 
escolar 
 “o Ciclo da lã” 
(produção de 
feltro) 

 
Dia da ação: 
 9 de Maio  das 
17h às 20h 
 

 
Estimular a 
participaçã
o dos pais 
e 
encarregad
os de 
educação 
na vida 
escolar 

 
Profs do 
clube e 
inscritos 

 
Lã 
Sabão  
 

 
2 barras de 
sabão-  2€ 

 
Comunidade 
escolar 
(principalmente 
dirigido a pais e 
Encarregados 
de educação 
dos alunos do 
agrupamento) 

 

Instrumentos de avaliação: 
-inquéritos de satisfação  e 
relatório. 
 
Será aplicado um  inquérito de 
satisfação aos alunos participantes 
 
Relatório com cumprimento dos 
objectivos inicialmente propostos 
para a actividade, a realizar pelos 
profs do clube. 
 

 

 
“Cegonha sem 
vergonha” 
|mostra de 
objectos 
bidimensionais 
de grandes 
dimensões em 
forma de 
cegonha 

 
Realização : ao 
longo do 3º 
período 
 
Data de 
apresentação: 
durante a III 
Semana 
Cultural da 
Ebsis no espaço 
do castelo de 
Viana do 
Alentejo 
Inauguração da 
exposição (em 
articulação com 
os grupos EVT , 
EV ,ET e EM) 
Dia 5 de Junho 
pelas 17H 

 
Promover 
a dimensão 
cultural da 
escola e os 
saberes 
nela 
produzidos 

 
Profs e 
alunos do 
Clube de 
Artes 

 
 
Tintas 
acrílicas 
Pincéis  
E materiais 
vários 

3 estruturas 
em MDF – 
custo 
aproximedo 
150€ 

 
Comunidade 
escolar 

 

Instrumentos de avaliação: 
-inquéritos e relatório. 
 
Será aplicado um  inquérito de 
satisfação aos alunos do clube que 
realizaram a actividade  e outro à 
comunidade educativa: serão 
disponibilizados no local da 
exposição inquéritos destinados a 
todos os visitantes. 
 
Será elaborado pelos profs do 
clube um relatório com avaliação 
do cumprimento dos objectivos 
inicialmente propostos para a 
actividade. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participação 
no Arraial 
escolar 
|decoração do 
recinto 

  
Promover 
a imagem 
do 
agrupamen
to 

 
Profs e 
alunos do 
Clube de 
Artes 

 
Materiais 
de recurso: 
papeis 
coloridos, 
cartão,  
tintas 
 

 
 

 
Comunidade 
escolar 

 
Instrumentos de avaliação: 
-inquéritos de satisfação  e 
relatório. 
 
Será aplicado um  inquérito de 
satisfação aos alunos do clube que 
realizaram a actividade  e outro à 
comunidade educativa: alunos, 
funcionários, professores, pais e 
encarregados de educação (por 
amostragem:10% de cada 
universo) 
Relatório com cumprimento dos 
objectivos inicialmente propostos 
para a actividade, a realizar pelos 
profs do clube. 
 
 
 

 



 

ACTIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CLUBE 
 

Acção Data Objectivo 

Específico 

Recursos Público Alvo Avaliação 

Hum. Mat. Fin. 

Conceção de 
um placard do 
Clube de 
Artes  

Ao longo do 
ano lectivo 
 

Divulgação 
das 
actividades do 
Clube de 
Artes 

Profs e alunos 
do Clube de 
Artes 

Folhas para 
impressão 
de 
fotografias e 
outras 
impressões 

(+/- 70€) 
 
Comunidade 
educativa 

 
Tendo por base o nº de alunos 
inscritos no clube de Artes:  
1% dos alunos da Ebsis – Não Satisfaz 
3%  dos alunos da Ebsis – Satisfaz 
5%  dos alunos da Ebsis – Satisfaz 
Bastante 

≥5% dos alunos da Ebsis – Excelente 
 

Conceção de 
um cartaz de 
divulgação e 
promoção do 
clube 

Data de 
afixação: dia 
21 de 
Setembro 

Divulgação do 
Clube 

Profs Clube de 
Arte 

Recursos 
informáticos, 
impressão 
em formato 
A1 

Impressão com 
o apoio da 
CMVA 

Comunidade 
educativa 

Conceção 
gráfica de 
uma imagem 
para o Clube 
de Artes - 
logótipo 

Data de 
conclusão: 
dia 28 de 
Outubro 

Estimular o 
sentimento 
de pertença à 
comunidade 
escolar 

 
Materiais de 
recurso: 
papeis, 
cartão,  
 
 

 
-- 

 
Comunidade 
educativa 

Aquisição de 
aventais com 
logótipo do 
clube de Arte 
 

 Divulgação do 
Clube 
Estimular o 
sentimento 
de pertença à 
comunidade 
escolar 

20 aventais 
em pano cru 
Impressão 
do logótipo 
em papel 
específico 
para 
aplicação no 
avental. 

20 aventais: 
1,99€ cd 
20 impressões 
em papel 
transfer : 0,80€ 
cd 

Alunos do 
clube de Artes 


