PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
2015 / 2016

ATIVIDADE

OBJETIVOS

ESTRATÉGIAS

PÚBLICO-ALVO

COORDENAÇÃO

CALENDARIZAÇÃO

Outubro-Mês Internacional
da Biblioteca Escolar/Dia da
Biblioteca Escolar
“A Biblioteca escolar é
super!”

- Dar a conhecer a organização
da BE/CRE e as suas regras de
funcionamento.

- Formação de utilizadores da
BE/CRE

- Motivar os alunos para a
frequência da BE/CRE.

- Atividade “Ler é super!”

- Reconhecer a importância da
biblioteca e do livro.

-Painel:“O meu livro preferido!”
- Promover a leitura e a escrita.
- Desenvolver as literacias.
- Leituras científicas
- Alargar conhecimentos.
“Da Fonte correm as
Histórias”, na Fonte do Ídolo

Exposição "Lixo Marinho:
Um Problema global"

-Preservar tradições.

- Informar a sociedade sobre a
verdadeira dimensão do
problema do lixo marinho.

- Visita guiada à BE/CRE
-Visualização do Guia do Utilizador
da BE/CRE.
-Leitura de excertos de livros no “Dia
da Biblioteca escolar”, na BE.

-Alunos do
5.ºano

-Equipa da
BE/CRE
-Diretores de
Turma

-Alunos do
2.ºciclo

- Criação de um Painel com o registo
dos livros preferidos dos alunos.
- Audição da história "A ovelha que
fazia muuuuu", de Isabel Fernandes
Pinto.
- Realização do jogo "Os sons da
floresta"

-Meninos de 4 e
5 anos do Centro
Social Padre
David

-Exposição internacional,
desenvolvida no âmbito do projeto
europeu MARLISCO.

-Comunidade
escolar

-Professores de
Português

outubro

-Lília Cunha

-Projeto Eco
Escolas

6, 7 e 8 de outubro
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Comemoração do «Día de la
Hispanidad»

Comemoração do Dia de
S. Martinho

- Comemorar o Día de la
Hispanidad.
- Despertar o gosto pelas
línguas estrangeiras.
- Pôr em prática os
conhecimentos adquiridos nas
aulas.
- Conhecer um facto histórico da
cultura espanhola.
- Pôr em prática as aquisições
linguísticas adquiridas na
disciplina.
- Desenvolver o conhecimento e
o apreço pelos valores
característicos da história e
cultura espanhola e
hispanoamericana.
- Sensibilizar os alunos para a
observação das diferentes
formas de expressão estética:
pintura, escultura e arquitetura

-Preservar e valorizar tradições.
-Divulgar textos do património
oral.

Exposição: “Composição
Geométrica”

-Dar a conhecer trabalhos
realizados pelos alunos.
-Divulgar as potencialidades da
aplicação da geometria em
trabalhos criativos.

- Realização de desenhos / pinturas
para divulgação da efeméride.
- Exposição dos trabalhos.
- Realização de fichas de trabalho na
sala de aula sobre o Día da la
Hispanidad.
- Visionamento de vídeos sobre
Cristóvão Colombo e a Descoberta
da América em 1492.
- Elaboração de um relatório da
atividade.

-Exposição de textos produzidos nas
aulas de Português.
- Exposição de trabalhos realizados
nas aulas de Educação Visual.
-Visionamento de vídeos
relacionados com a Lenda de S.
Martinho.

Exposição de trabalhos criativos,
composições geométricas.

-Comunidade
escolar

-BE/CRE
-Departamento de
Línguas
Estrangeiras
-Departamento de
Expressões

- Comunidade
Escolar.

- BE/CRE
- Departamento de
Português
- Departamento de
Expressões

-Alunos 2º ciclo
-Comunidade
escolar.

- BE/CRE
-Departamento de
Expressões

12 a 16 de outubro
de 2015

9 a 13 de
novembro

16 a 20 de
novembro
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Concurso Literacia 3D
-Literacia da leitura
-Literacia matemática
-Literacia científica

- Promover a literacia em três
dimensões fundamentais do
conhecimento: leitura,
matemática e ciência.
- Contribuir para o
desenvolvimento educativo,
pessoal e social dos jovens.

Alunos do:
-5.ºano
-7.ºano
-8.ºano

- Porto Editora

-Pequena leitura relacionada com o
tema.
-Projeção de imagens/vídeos.
-Apresentação oral de algumas ideias
por parte dos investigadores.
-Realização de um debate
generalizado.
-Contacto informal com os
convidados durante o chá científico.

-Comunidade
escolar
-Encarregados
de Educação
-Convidados
externos
relacionados com
a temática

- BE/CRE
- Departamento de
Ciências
Experimentais
-Projeto Eco Escolas

- Exposição de trabalhos realizados
pelos alunos.

- Alunos dos 2º e
3º Ciclos
- Comunidade
Escolar

LITERACIA 3D é uma iniciativa da
responsabilidade da Porto Editora
que consiste num desafio nacional
dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos
do Ensino Básico de todo o país,
envolvendo os respetivos professores
e estabelecimentos de ensino, com o
propósito de avaliarem as suas
competências em três dimensões do
saber: leitura, matemática e ciência.

- BE / CRE
- Professores de
Português,
Matemática,
Ciências Naturais
e Físico-química

1ª Fase
novembro

Este desafio pelo conhecimento
decorre durante o ano letivo em três
fases – local, distrital e nacional –,
com base em provas interativas
disponibilizadas através da
plataforma online Escola Virtual.

Tertúlia Cientifica
- Alterações climáticas: Mito ou
realidade?

Comemoração do
“Dia da Restauração da
Independência”

- Estimular um debate
interdisciplinar com
investigadores convidados e a
comunidade educativa

- Compreender a importância
desta data histórica para a
independência de Portugal.

- BE/CRE
- Departamento de
Ciências Sociais e
Humanas – Grupo
disciplinar de
História

25 de novembro

01 de dezembro
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Palestra
“A Origem do Universo”

- Identificar a teoria explicativa
da origem do universo;
- Descrever a evolução do
Universo;
- Distinguir os diferentes astros
que compõem o Universo;
- Analisar imagens de choques
entre galáxias e entre estrelas.

- Projeção de materiais (vídeos ou
apresentações) trazidos pelo
investigador

-Preservar tradições e valores.

-Decoração da BE/CRE com motivos
natalícios.
-Mensagens de Natal.

Comemoração do Natal
-Fomentar o gosto pela escrita.
Exposição de Postais de Natal
e Presépios

-Compreender o Natal à Volta do
Mundo.
- Reutilizar materiais.

Palestra
“Ozono - a camada que nos
protege”

- Reconhecer que a atmosfera
terrestre é dividida em várias
camadas diferentes, de acordo
com a composição, a variação
da temperatura e da altitude.
- Compreender que a troposfera
é a camada mais ativa, no que
diz respeito a acontecimentos
visíveis (relâmpagos,vulcões…).
- Conhecer a constituição da
estratosfera.
- Compreender que o ozono
é um produto de uma sequência
de reações exotérmicas
provocadas pela radiação UV
proveniente do Sol.
– Relacionar a formação e a
destruição do ozono por
processos naturais fazem parte
de um equilíbrio dinâmico.

-Debate com os alunos e professores

-Exposição de postais de Natal
realizados pelos alunos.
-Exposição de Presépios realizados
pelos alunos do 2º ciclo.
-Exposição de Vitrais.

- Projeção de materiais (vídeos ou
apresentações) trazidos pelo
investigador
-Debate com os alunos e professores

- Alunos do
ensino
secundário do
Curso de
Ciências e
Tecnologias e
professores

BE / CRE
- Departamento de
Ciências
Experimentais

- Comunidade
Escolar
- Alunos dos 2º e
3º ciclos.
-Comunidade
escolar.

-BE/CRE
-Departamento de
Expressões
- Departamento de
Português

- Alunos do 10º
ano do Curso de
Ciências e
Tecnologias

- BE / CRE
- Departamento de
Ciências
Experimentais

09 de dezembro

dezembro

20 de janeiro
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Palestra
“Ópera, Veneno e outros
Químicos”

Carnaval

- Descobrir o que existe de
comum entre as histórias de
Harry Potter, o alimento divino
oferecido ao povo de Israel no
deserto, as bruxas que voavam
em vassouras, a morte aparente
de Julieta no drama de
Shakespeare, a mãe do
imperador Nero e Puccini.
- Utilizar a ópera como elemento
condutor de uma viagem por
caminhos que levarão ao mundo
das poções, dos venenos e das
paixões.

-Conhecer tradições à volta do
mundo.
-Divulgar o significado da
Máscara

- Projeção de materiais (vídeos ou
apresentações) trazidos pelo
investigador
-Debate com os alunos e professores

-Exposição de máscaras de carnaval
e os seus projetos.

- Alunos do 12º
ano do Curso de
Ciências e
Tecnologias

- BE / CRE
- Departamento de
Ciências
Experimentais

4 fevereiro

- BE / CRE
-Alunos do 2º
ciclo.

4 a 12 de fevereiro
-Departamento de
Expressões

-Comunidade
escolar.

Comemoração do
“Dia de S. Valentim”

- Despertar e fomentar o gosto
e interesse pelas línguas e
suas culturas.
- Conhecer as tradições dos
diferentes países das línguas
lecionadas.
- Divulgar a tradição do São
Valentim;
- Aplicar os conhecimentos
adquiridos nas aulas de Inglês,
Espanhol e Francês.
- Desenvolver a expressão
escrita nas três línguas
lecionadas.

-BE/CRE
-Exposição com poemas /
mensagens realizados por alunos
sobre o “Dia dos Namorados” nas
três línguas estrangeiras.

-Alunos de todos
os níveis de
ensino

-Placard à entrada do CRE, no qual
os
alunos
poderão
deixar
mensagens.

- Departamento de
Línguas
Estrangeiras:

14 de fevereiro

-Francês
Inglês
Espanhol

5
BE/CRE DO EXTERNATO INFANTE D.HENRIQUE

Palestra
“Supercondutividade, um
fenómeno fascinante e útil”

“Semana da Francofonia”
Ciclo de Cinema Francês

- Compreender que a
supercondutividade é um dos
fenómenos mais fascinantes que
ocorrem na matéria condensada,
ao baixar a temperatura, a
resistência elétrica dum condutor
de repente fica nula.
- Compreender porque é que a
resistência normalmente existe.
- Explicar, numa perspetiva
histórica, as propriedades
básicas dos supercondutores e
as suas aplicações.
- Compreender o mecanismo da
supercondutividade e a analogia
com a superfluidez; pares de
eletrões ligados (pares de
Cooper); os efeitos de Meissner
e de Josephson e as suas
aplicações, os materiais
supercondutores com a
temperatura crítica elevada, a
levitação magnética devida ao
efeito Meissner.

- Projeção de materiais (vídeos ou
apresentações) trazidos pelo
investigador

- Despertar e fomentar o gosto e
interesse pela língua e pela
cultura francesas.
- Contactar com a língua e
cultura francófonas.
- Aplicar os conhecimentos
adquiridos nas aulas de
Francês.
- Dar a conhecer artistas do
mundo cinematográfico de
língua francesa.
- Divulgar o cinema francófono.

- Exposição de trabalhos realizados
por alunos sobre o mundo do cinema
francês e da francofonia.

- Alunos do 12º
ano do Curso de
Ciências e
Tecnologias

- BE / CRE
- Departamento de
Ciências
Experimentais

Alunos dos 2º e
3º ciclos e
Secundário

-BE/CRE

15 de fevereiro

-Debate com os alunos e professores

-Exibição de filmes do século
passado e atual no auditório da
BE/CRE CRE, durante as aulas de
Francês e de Direção de Turma.

-Grupo disciplinar
de Francês

2 a 6 de março
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Semana da Leitura
“Elos de Leitura”

- Desenvolver os hábitos de
leitura.
-Melhorar a competência de
escrita.
- Despertar o interesse pela
ciência, arte, património literário
e questões da realidade
quotidiana nacional e
internacional.
- Desenvolver um espírito crítico
e científico relativamente a
situações do quotidiano;
- Envolver os Encarregados de
Educação na vida da escola.

- Contactar com o autor de uma
das obras lidas, possibilitando a
troca de ideias com este.
- Promover, valorizar e
disseminar a leitura e a escrita.
- Contribuir para que o aluno
perceba a matemática como
uma ferramenta útil na vida,
fazendo com que perca a
aversão tradicional.
- Ensinar os temas habituais de
uma forma mais ativa, criativa e
participativa.

Comemoração do
“Dia Mundial da Poesia”

- Melhorar a competência de
escrita.
-Celebrar a livre criação de
ideias através das palavras.
-Refletir sobre o poder da
linguagem.

-Abertura da semana.
-Elaboração de cartazes.
- Feira do Livro.
-Concursos de leitura.

-Comunidade
escolar
-Encarregados
de educação

- Encontros de leitura
(…)

-Equipa da
BE/CRE
-Departamento de
Português
- Departamento de
Expressões
- Encarregados de
educação

16 a 20 de março

-Visitas virtuais a outras bibliotecas e
instituições (biblioteca pública,
museu, arquivo).

-BE / CRE
-Clube Matemática
com Histórias

- Encontro com o escritor Júlio
Borges, autor da obra O país sem
números, publicado pela editora
opera omnia.

-Exposição dos poemas do concurso
“Faça lá um poema”.

Comunidade
educativa

-Entrega dos prémios do concurso
interno.

-BE/CRE
-Departamento de
Português

21 de março
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Comemoração do
“Dia da Saúde”

Projetos de Oficina de Artes

Palestra
“O novo paradigma do
transporte da água através da
membrana celular: a
descoberta das aquaporinas”

Comemoração da Revolução
de 25 de Abril de 1974

- Aprofundar o conhecimento
sobre o corpo humano.
- Compreender o funcionamento
dos diferentes sistemas do corpo
humano.

-Comemorar os 40 anos do
EIDH.
-Dar a conhecer os trabalhos
realizados na disciplina de
Oficina de Artes.
-Divulgar a escultura nas suas
diversas versões.

- Consolidar conhecimentos
adquiridos na aula;
- Aplicar conhecimentos
adquiridos na aula relativamente
à interferência do Homem no
meio;
- Assumir atitudes de rigor e
flexibilidade face a novas ideias.
- Conhecer e compreender as
causas do golpe militar do 25 de
Abril de 1974;
- Conhecer e compreender as
consequências do 25 de Abril de
1974 ao nível da
democratização do regime e da
descolonização;
- Consciencializar e sensibilizar
para a importância da
Revolução do 25 de Abril;
- Promover condutas e valores
democráticos.

-Exposição sobre o corpo humano,
com posters e modelos anatómicos.
-Observação ao microscópio de
células nervosas e sanguíneas.

-Exposição de projetos
tridimensionais: esculturas criativas
alusivas à comemoração dos 40 anos
do EIDH.

- Projeção de materiais (vídeos ou
apresentações) trazidos pelo
investigador

-Alunos de 6.º e
9.ºanos
-Comunidade
escolar

-Alunos do 8º
ano.
-Comunidade
escolar.

-Grupo disciplinar
de Ciências
naturais/Biologia

7 de abril

-BE/CRE
-Departamento de
Expressões

13 de abril

BE / CRE
- Alunos do
secundário 10º
ano

-Debate com os alunos e professores

- Exposição de trabalhos elaborados
por alunos.

-BE/CRE

- Alunos do 6º e
9º ano
- Comunidade
Escolar.

- Departamento de
Ciências
Experimentais

- BE/CRE
- Grupo disciplinar
de História

13 de abril

19 a 22 de abril
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Dia Mundial do Livro

Dia da Europa
“30 Anos de Portugal na UE”

Palestra
“ Bosão de Higgs”

Comemoração do
“Dia Mundial da Criança”

-Conhecer escritores nacionais.
-Alargar o conhecimento de
obras em língua portuguesa.
-Motivar para a leitura.

-Divulgação da biografia e da
bibliografia de escritores do
panorama literário nacional.

-Participar em atividades e
aprendizagens individuais e
coletivas, de acordo com regras
estabelecidas, numa lógica de
cidadania europeia.
-Conhecer problemáticas
relacionadas com as dinâmicas,
económicas e sociais em
contexto europeu.
-Aprofundar conhecimentos
relacionados com os 30 anos de
Portugal, na União Europeia.

-Exposição de trabalhos realizados
pelos alunos.
-Hastear as bandeiras dos diferentes
países da União Europeia, a 9 de
maio.
-Exposição “Portugal Europeu – Meio
Século de História”, cedida pelo
Espaço Europa.
-Realização de uma palestra
subordinada ao tema “Europa 20 20 –
Estratégia de Crescimento da UE,
para a próxima década.

- Compreender o que é o bosão
de Higgs;
- Conhecer a história da
descoberta do bosão de Higgs;
- Compreender em que consiste
o bosão de Higgs;
- Reconhecer a importância da
descoberta da “partícula de
Deus”.
- Compreender de que modo a
descoberta afetou a Física e as
outras Ciências.

- Projeção de materiais (vídeos ou
apresentações) trazidos pelo
investigador

-Divulgar a diversidade dos
espaços da BE/CRE.
-Estimular a imaginação e a
criatividade das crianças.
-Desenvolver o gosto pela
leitura.

-Apresentação dos diferentes
espaços da BE/CRE.
-Realização de diversas atividades
lúdico-pedagógicas.
- Exposição de trabalhos.
-Exposição de fotografias.

-Debate com os alunos e professores

Comunidade
escolar

-BE/CRE

23 de abril

-Departamento de
Português

- Alunos do 3º
ciclo e das
turmas do
secundário de
Línguas e
Humanidades

- Alunos do
ensino
secundário,10º e
12º ano, do
Curso de
Ciências e
Tecnologias e
professores

Comunidade
educativa
Alunos do 1ºciclo

-BE/ CRE
-Departamento de
Ciências Sociais e
Humanas

01 a 09 de maio

-BE / CRE
08 de junho
- Departamento de
Ciências
Experimentais

- Direção
Pedagógica

junho

-BE/CRE
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“Leitura científicas
na BE/ CRE”

- Desenvolver o gosto pela
leitura.
- Desenvolver o espírito crítico e
científico relativamente a
situações do quotidiano.

-Divulgação de livros que abordam
aspetos do quotidiano que podem ser
relacionados com a ciência.
- Realização de atividades
experimentais na BE/CRE.

-Alunos dos 2º e
3º ciclos
-Alunos do
Ensino Especial

- BE/CRE
-Departamento de
Ciências
Experimentais

Ao longo do ano
letivo

Concursos literários

-Desenvolver competências de
leitura.
- Conto de Natal
-Promover práticas de escrita.
- Desenvolver a expressão
- Concurso concelhio “Ler + em escrita.
Braga”
-Desenvolver o sentido de
observação e o espírito crítico e
- Concurso Nacional de Leitura reflexivo dos alunos.

-Participação nos concursos
propostos.

Alunos dos 2.º e
3.ºciclos e Ensino
Secundário

-Equipa da
BE/CRE
-Departamento de
Português

Ao longo do ano
letivo

- Onde te leva a imaginação?
- Faça lá um poema!
(…)

Exposições temáticas

Comemoração de
efemérides

-Promover a integração da BE
na comunidade escolar.
- Divulgar trabalhos elaborados
no âmbito das atividades dos
departamentos/ áreas
disciplinares.
-Divulgar património de índole
cultural e artístico.

-Sensibilizar a comunidade
educativa para acontecimentos
nacionais e internacionais
marcantes.

- Exposição de trabalhos na BE/CRE.

Comunidade
educativa

Realização de diversas atividades
lúdico-pedagógicas.

Comunidade
educativa

-BE/CRE
-Departamentos
Curriculares

-BE/CRE

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do
ano letivo
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Formação de utilizadores da
BE/CRE:
-serviço e funcionalidades da
BE, pesquisa de catálogo.
competências tecnológicas e
digitais.

- Motivar os alunos para a
frequência da BE/CRE.
- Reconhecer a importância da
biblioteca e do livro.
-Desenvolver as competências
tecnológicas e digitais.
- Reconhecer que existe uma
grande diversidade de obras
culturais no mundo da
expressão escrita.

Destaque de livros

-Divulgar o catálogo da BE/CRE.

Novidades

-Divulgar as novas aquisições da
BE/CRE.

Biblioteca Domiciliária

Desenvolver hábitos de leitura.

TOP Leitores

Desenvolver o gosto pela leitura.

-Elaboração de cartazes, power
points, trabalhos de pesquisa…

-Destaque/ mostra de livros
existentes na BE/CRE relacionados
com determinados temas, autores…

-Equipa da
BE/CRE

Ao longo do
ano letivo

Comunidade
educativa

-BE/CRE

Ao longo do
ano letivo

Comunidade
educativa

-BE/CRE

Ao longo do
ano letivo

Alunos de todos
os níveis de
ensino

-BE/CRE

Ao longo do
ano letivo

Alunos

- Destaque/ mostra das novas
aquisições de livros, filmes,
DVD’s…da BE/CRE.

-Informatização da Biblioteca
Domiciliária.
-Disponibilização de uma coleção
diversificada e adequada aos
utilizadores.
- Disponibilização de obras literárias
aconselhadas pelo PNL e constantes
na Educação Literária das Metas
Curriculares.

-Divulgação do nome dos alunos que
mais livros requisitaram em cada
período.
- Atribuição de um prémio aos
melhores leitores.
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Leitura presencial

Plano Nacional de Leitura

RBE/BLCS

Atualização e manutenção
da página Web da BE/CRE

Encontros com escolas do
1.ºCiclo do território
educativo

-Motivar para a leitura;
-Incutir hábitos de leitura de
jornais e revistas em suporte
impresso e digital.

-Aderir a projetos de âmbito
nacional para promoção das
competências leitoras dos
alunos.

-Oferta de espaços atrativos de
fomento à leitura informal e
informativa.
-Disponibilização de uma coleção
diversificada e adequada aos
utilizadores.
- Disponibilização de obras literárias
aconselhadas pelo PNL e constantes
na Educação Literária das Metas
Curriculares.

Comunidade
educativa

-BE/CRE
Ao longo do
ano letivo

Participação em atividades propostas
pelo PNL.

Alunos dos 2.º e
3.ºciclos e Ensino
Secundário

- BE/ CRE

- Participar em atividades
propostas pela Rede de
Bibliotecas Escolares e pela
Biblioteca Lúcio Craveiro da
Silva.

- Participação em atividades
propostas pela RBE e pela BLCS.

Comunidade
educativa

- BE/ CRE

-Divulgar o funcionamento da
BE/ CRE.
- Desenvolver competências de
literacia da informação,
tecnológicas e digitais.
- Divulgar as atividades
realizadas pela BE/CRE.

-Divulgação
dos
documentos
estruturantes da BE/ CRE.
-Produção e divulgação de materiais
de apoio à literacia da informação
(tutoriais, guião para a avaliação de
páginas Web, regras de segurança
na Net e outros).
-Divulgação das atividades realizadas
ao longo do ano letivo.
- Destaques de livros.

-Comunidade
escolar

BE/CRE

-Promover práticas de leitura.
-Estreitar relações com as
escolas que integram o nosso
território educativo.

-Atividades de leitura.

-Escolas do
1ºCiclo

Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano letivo

-BE/CRE

Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano letivo
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Encontros periódicos com
Encarregados de educação

Formação

-Sensibilizar os Encarregados de
Educação para a promoção da
leitura.
-Envolver os Encarregados de
Educação na vida da escola.

-Alunos
-Encarregados
de Educação

- Sessões de leitura com a
participação dos EE.

-Possuir formação adequada ao
conteúdo funcional.
-Responder eficazmente às
necessidades da escola e às
solicitações dos utilizadores.
-Desenvolver competências na
área das Bibliotecas.
-Fazer formação proposta pela
RBE/ SABE.

Participação em ações de Formação
promovidas pela RBE; BLCS e
outras.

-Aquisição de FD de acordo com
as necessidades dos
utilizadores.

-Levantamento Anual do FD
-Aquisição de FD.
-Desbaste, quando necessário.

Tratamento técnico da
coleção

-Atualizar o catálogo no
Porbase.

Tratamento técnico da coleção.

Contactos/ reuniões com a
BLCS e a Rede de BE de
Braga

-Criar parcerias
-Organizar, conjuntamente,
atividades.

-Articulação de atividades de
promoção da leitura, da escrita e
apoio ao desenvolvimento curricular,
enriquecimento cultural.

Aquisição de fundo
documental selecionado
com base nas sugestões das
diferentes estruturas da
Escola, dentro das
orientações da RBE e da
PDC

-Equipa do CRE
(Professores e
assistentes
operacionais)

-BE/CRE

-BE/CRE
-RBE
-BLCS
-Outros

-BE/CRE
-Direção
-Departamentos
Curriculares

-BE/CRE

-BE/CRE
-BLCS
-Coordenadora
Interconcelhia.

Ao longo do
ano letivo

De acordo com a
data proposta

Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano letivo

A equipa da BE/CRE do Externato Infante D. Henrique
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