Relatório Global Escola - Escola Básica Miguel Torga, São Brás,
Amadora
IDENTIFICAÇÃO GERAL
Escola: Escola Básica Miguel Torga, São Brás, Amadora
Agrupamento: Escolas Miguel Torga, Amadora
Código de Agrupamento: 171244

Distrito: Lisboa
Concelho: Amadora
Tipo de escola: Pública
É uma Escola TEIP?: Sim

SITUAÇÃO / ALVO / ÁREAS DE INTERVENÇÃO
PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Pobreza / Fome: 2
Desemprego / Sustentabilidade Económica: 4
Educação / Literacia: 3
Saúde: 3
População Sénior: 5
Conviver com a Diferença: 2
Sustentabilidade Ambiental: 3
Parceria Global para o Desenvolvimento Humano: 3

POTENCIAL INTERNACIONAL
Existe alguma necessidade em termos internacionais que a escola possa ajudar?: Não vamos abordar
esse assunto agora
País:

SITUAÇÃO
O contexto em que o agrupamento está inserido, o facto de a maioria da população ser proveniente do
Casal de S. Brás e de um bairro social, Urbanização da Boba, construído para realojar os moradores de
alguns bairros degradados da periferia de Lisboa, e com um elevado número de população migrante,
com agregados de um estrato social desfavorecido, com baixo nível de escolarização e reduzidas
expectativas sociais, ao que acresce o facto de algumas destas famílias serem caracterizadas pelos
seus núcleos desagregados e disfuncionais, que manifestam notórias diﬁculdades no
acompanhamento efectivo dos seus educandos, designadamente em aspectos básicos, como a higiene,
a alimentação, o vestuário, o material didáctico, entre outros, justiﬁca as áreas consideradas
prioritárias pelas equipas envolvidas na nossa escola neste projeto.

ÁREAS DE INTERVENÇÃO NESTA EDIÇÃO
Pobreza e FomeSaúdePopulação SéniorConviver com a diferençaSustentabilidade AmbientalParceria
Global para o Desenvolvimento Humano

OBJETIVOS
OBJETIVOS PRETENDIDOS
Qualitativos:
Os objetivos gerais de todas as ações da nossa escola são:
- Promover valores de solidariedade e partilha;
- Sensibilizar a comunidade escolar para uma cidadania mais ativa e participativa;
- Sensibilizar para os problemas sociais da comunidade envolvente e contribuir para a sua resolução;
- Participar em ações de prevenção e de resução do risco;
- Contribuir para a diminuição das situações de pobreza/fome;
- Fomentar a sustentabilidade ambiental;
- Fortalecer a ligação com a comunidade e as suas instituições;
- entre outras...

Quantitativos:
Tendo em conta a realidade local não se estabelecem objetivos quantitivos valorizando-se os processos
e o envolvimento dos alunos e não os resultados per si.

RECURSOS
EQUIPAS / PROJETOS
Nome das Equipas: - Cidadãos para o futuro - Clube europeu - Vocacional em ação - EcoEscolas - Ser
solidário
Nº de Equipas: 5
Nº DE VOLUNTÁRIOS EM AÇÃO AO LONGO DO ANO
Nº de Alunos da(s) Equipa(s): 298.00
Nº de Professores da(s) Equipa(s): 52
Nº de outras pessoas da(s) escola(s): 6
Nº DE HORAS DE ENERGIA SOLIDÁRIA
Horas Pelos Alunos da(s) Equipa(s): 190
Horas Pelos Professores da(s) Equipa(s): 50
Horas Por outras pessoas da(s) escola(s): 9
Visitou o Banco de Ideias Solidárias?: Sim

AGENDA
Cidadãos para o futuro
EcoEscolas
Clube Europeu
Ser solidário...
Vocacional em Ação
Lista de ações não inseridas na agenda: Vocacional em Ação - Seja Solidário - recolha de bens
alimentares dinamizada na escola em articulação com o Banco Local de Voluntariado - Recolha de Bens
Alimentares em superfícies comerciais em articulação com a Junta de Freguesia - Mina de Água
Gerações em Movimento em parceria com a Comissão Social de Freguesia de Mina de Água - Plantação
de Árvores no recinto escolar em articulação com o Projeto EcoEscolas - Cerimónia de entrega de
diplomas de mérito por participação em ações de voluntariado dado pela Câmara Municipal da

Amadora - Enxoval de bebé para uma colega da turma (recolha de bens novos e usados para os quais
foi necessário o contacto com parceiros também da comunidade) Ser solidário... - Campanhas
Solidariedade no Natal: "Um bebé, um berço..." (recolha do enxoval para um bebé entregue a uma
instituição da comunidade e a uma aluna do própria escola), "Um cabaz, uma turma..." (recolha de
bens alimentares entregues a uma IPSS da Amadora e agregados do agrupamento identiﬁcados),
recolha de vestuário e brinquedos (entregues a IPSS da Amadora) - Cabaz de Páscoa: recolha de bens
alimentares para distribuir a alunos do agrupamento Clube Europeu A. Divulgação de efemérides: Dia
Internacional da Tolerância – 16/11 Dia Internacional dos Direitos Humanos – e Dia Internacional da luta
contra a discriminação racial 10/2 e 21/3 - Atividade Prémio Nobel Dia da Europa 9/5 – atividades ainda
a realizar Dia Europeu do mar – visita aos “Golﬁnhos do Sado”, ainda a realizar B.Sessão de informação
no Centro jean Monnet, sobre a Europa, a 17 de janeiro C. Participação no Concurso da Rede Nacional
de Clubes Europeus – Tema “Por uma Europa de Valores” ( a decorrer ao longo do ano letivo) Produção
de um painel de valores Intercâmbio de Marcadores de livros, alusivos aos valores europeus com
diversas escolas nacionais da RNC Campanha de Solidariedade com distribuição de géneros, ainda a
realizar Palestra com uma Deputada da Assembleia da República, a realizar em 15 de maio Cartaz
informativo sobre o Parlamento e os Deputados. Visita à Assembleia da República, ainda a realizar D.
Outras: Participação na atividade do Departamento de CSH – “Uma viagem à volta das Capitais
Europeias da Cultura”, a realizar no 3º período Visita de estudo a Coimbra, a realizar no 3º período
EcoEscolas - óleo usado de resíduo a riqueza - transformação de óleos usados em velas e sensibilização
para a recolha de óleo usado que reverte a favor da AMI - recolha de tampas de plástico (entregues na
CERCIAMA), rolhas de cortiça, pilhas (entregues ao IPO) e tinteiros - recolha de papel e livros usados
para o Banco alimentar contra a fome - realização de trabalhos com materiais reciclados (Natal,
Halloween, Dia dos Namorados, carros solares e outras efemérides) - atividades diversas de plantação
de árvores - elaboração de sinalética apelando à poupança de água e energia - Visitas ao Museu da
Eletricidade e Liga para a proteção da Natureza - rota da ecoescolas para sensibilização para os
problemas da mobilidade - Road Show para a sensubilização para os problemas com o consusmo
excessivo da água Cidadãos para o futuro Sessões e trabalhos em torno de temas como: - alimentação
saudável - hábitos saudáveis de sono - prevenção rodoviária - preservação do meio ambiente cuidados na utilização da internet - efemérides - bullying - adoção de postura corporal correta - adoção
de comportamentos mais ajustados

REDE DE COOPERAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO
Lista de Parceiros:
CERCIAMA
Câmara Municipal da Amadora
IPO
Banco Alimentar
Junta de Freguesia da Mina de Água

LPN
SMAS
Museu da Eletricidade
Banco Local de Voluntariado da Amadora
Escola Intercultural da Amadora
Sociedade de S. Vicente de Paulo - Conferência de Nª Sra do Rosário de Fátima da Amadora
PSP - Escola Segura
Proteção Cívil
centro de Saúde - Equipa de Saúde Escolar
Instituto Jean Monnet
Assembleia da República
Escolas da rede Nacional de Clubes Europeus
Nº de Parceiros: 17

IMPACTO / RESULTADOS
Nº DE PESSOAS BENEFICIADAS EXTRA EQUIPA(S)
Total de pessoas da(s) Escola(s) / Agrupamento: 607
OUTROS RESULTADOS
Quantitativos:
No global das 5 ações:
- 4 datas comemorativas relacionadas com a UE assinaladas com exposições ou visitas de estudo
- visita de estudo ao Centro Jean Monnet
- participação no concurso da rede nacional de clubes europeus com 6 atividades distintas (exposições,
intercâmbios, visitas de estudo, palestras, ...)
- Todas as turmas de 2.º ciclo (11) tiveram ações desenvolvidas, algumas emarticulação com parceiros
da comunidade, sobre as temáticas da alimentação saudável, hábitos saudáveis de sono, prevenção
rodoviária, preservação do meio ambiente, cuidados na utilização da
internet, efemérides, bullying, adoção de postura corporal correta, adoção de comportamentos mais
ajustados, ...
- 10 turmas com sessões de sensibilização para a recolha de óleo usado
- cerca de180 kg de óleo usado recolhido
- mais de 70 kg de rolhas de plásticos e 20 kg de rolhas de cortiça

- 30 kg de pilhas recolhidos
- mais de 400kg de papel recolhido
- trabalhos com materiais reciclados (Natal, Halloween, Dia dos Namorados, carros solares e outras
efemérides)
- 8 árvores plantadas
- sinalética apelando à poupança de água e energia espelhada pela escola
- 4 turmas com visitas de estudo relacionadas com a poupança de energia e a biodiversidade
- rota da ecoescolas para sensibilização para os problemas da mobilidade
- 11 turmas com sessões do Road Show da água
- 296,560 kg de bens alimentares
- 586 peças de roupa usada (verão e inverno - bebés, adolescentes e adultos) + 167,25kg de roupa
- Berço 2 enxovais- composto por 90 peças (roupa, cama de viagem, carro usado e ovo usado, ...)
- Brinquedos - 78 peças (bonecos, jogos, carros, peluches, puzzles, livros, ...)
- 2 atividades da Junta de freguesia com participação da equipa
- 2 atividades do Banco Local do Voluntariado da Amadora com participação da equipa

AUTOAVALIAÇÃO GERAL
Autoavaliação Geral:
Consideramos que o trabalho realizado no presente ano letivo foi extremamente positivo na medida em
que foi possível o envolvimento de maior número de participantes e mais áreas de intervenção
trabalhadas, sempre com o sentido de contribuir para a formação de cidadãos mais ativos.
A aposta no fortalecimento das redes de cooperação manteve-se o que se reﬂetiu num aumento do
número de parcerias estabelecidas.
Diﬁculdades:
Mantém-se a diﬁculdade veriﬁcada no ano anterior relativamente à conciliação de horário letivo
professores e momentos comuns para planifcação e realização das atividades.
Previsão de continuidade:
Veriﬁca-se a vontade de continuar sempre com o objetivo de alargar a participação de mais elementos
da comunidade educactiva nomeadamente envolvendo pais e outros familiares.

EVIDÊNCIAS
FOTOGRAFIAS REPRESENTATIVAS DA ATIVIDADE DA(S) EQUIPA(S) / PROJETO(S)

DOCUMENTOS
http://escolassolidarias.pt/sites/default/ﬁles/novo_documento_2017-04-28_1.pdf

OUTRAS NOTAS DO PROFESSOR
GRAU DE ENVOLVIMENTO DOS ALUNOS NAS TAREFAS DO PROJETO
Levantamento: 3 (Muito)
Plano: 1 (Pouco)
Intervenção: 3 (Muito)
Relatório: 1 (Pouco)
GRAUS DE PROFUNDIDADE DE IMPACTO
Do total, quantos se ligaram "respondendo à chamada"? (estando presentes e envolvidos): 51 a 75%
Do total, quantos "tiveram melhorias" através do Projeto? (reação positiva): 51 a 75%
Do total, quantos "transformaram a sua vida" através do projeto? (mudança): 51 a 75%
TRANSFORMAÇÃO FRUTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO
Do total, quantos "experimentaram uma mudança positiva nas suas atitudes"?: 51 a 75%

Do total, quantos "desenvolveram novas competências ou melhoraram a sua eﬁciência pessoal"?: 51 a
75%
Do total, quantos "melhoraram a sua qualidade de vida"?: 51 a 75%
Faça uma breve descrição de como estão melhor os Professores e Alunos envolvidos nesta edição do
Escolas Solidárias:
Estão mais motivados para novos desaﬁos que lhe são feitos mostrando mais vontade e disponibilidade
para se envolverem.

COM A PARTICIPAÇÃO NO ESCOLAS SOLIDÁRIAS, QUE DIFERENÇAS SENTIU NA SUA ESCOLA?
Organização dos Projetos de Intervenção Social: Alguma melhoria
Quantidade de tempo/interatividade entre Professores e Alunos: Alguma melhoria
Grau de conhecimento da realidade das necessidades: Pouca melhoria
Grau de sensibilização/interesse nas áreas temáticas trabalhadas: Alguma melhoria
Envolvimento de mais voluntários: Muita melhoria
Qualidade/inovação dos Projetos de Intervenção Social: Pouca melhoria
Relacionamento dos elementos da comunidade escolar: Alguma melhoria
Relacionamento Escola-Família: Pouca melhoria
Relacionamento Escola-Comunidade da proximidade: Muita melhoria
Qualidade da rede de apoio social da proximidade: Muita melhoria
Qualidade do perﬁl de funcionamento/reputação da Escola: Pouca melhoria
Na sua opinião, qual foi o maior contributo do Escolas Solidárias para a sua Escola?:
Uma maior consciencialização dos elementos da comunidade educativas das diﬁculdades da
comunidade em que a escola está inserida.
Maior capacitação da própria escola na mobilização e gestão de recursos para a resolução de algumas
problemáticas .
E para si, como Professor(a) ou Diretor(a)?:

Uma maior consciencialização dos elementos da comunidade educativas das diﬁculdades da
comunidade em que a escola está inserida.
E para os alunos?:
Maior envolvimento na realização de atividades com vista à resolução das problemáticas da
comunidade em que vivem.
Como classiﬁca, no geral, o Escolas Solidárias na sua Escola?: 5 (Muito importante)
Pretende continuar no Escolas Solidárias?: Sim
Justiﬁque a sua resposta anterior:
Veriﬁca-se a vontade de continuar sempre com o objetivo de alargar a participação de mais elementos
da comunidade educactiva e apostando na diversiﬁcação de ações e atividades, potencializando as
redes de parceria já estabelecidas e criando outras
Com que horizonte?: Sempre (com ou sem distinções)

ANEXO - AÇÕES
Cidadãos para o futuro
Áreas de Intervenção:
Saúde, Conviver com a diferença, Parceria Global para o Desenvolvimento Humano
Local mais exato:
EB 2,3 Miguel Toraga - horários de formação cívica das turmas de 2.º ciclo
Descrição da Ação:
A disciplina de formação cívica aparece como um espaço provilegiado para trabalhar questões
fundamentais na educação de um futuro cidadão consciente e ativo na comunidade em que se
enquandra.l
Neste sentido ao longo do ano letivo os DT das turmas têm vindo a desenvolver trabalhos em torno de
temas como:
- alimentação saudável
- hábitos saudáveis de sono
- prevenção rodoviária
- preservação do meio ambiente

- cuidados na utilização da internet
- efemérides
- bullying
- adoção de postura corporal correta
- adoção de comportamentos mais ajustados

Data de início:
Quinta, 15 Setembro, 2016
Data de ﬁm:
Sexta, 16 Junho, 2017
EcoEscolas
Áreas de Intervenção:
Pobreza e Fome, Sustentabilidade Ambiental, Parceria Global para o Desenvolvimento Humano
Local mais exato:
EB 2,3 Miguel Torga - 4.º feiras - 15h15/16h45
Descrição da Ação:
O Clube EcoEscolas integra-se no projeto nacional que coloca em prática o Programa Internacional da
(Foundation for Environmental Education), e é desenvolvido em Portugal desde 1996.
Pretende encorajar ações de caráter ambiental e reconhecer o trabalho desenvolvido pelas escolas, no
âmbito da Educação Ambiental e/ou Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Neste contexto
são trabalhados temas como a água, a energia, os resíduos, a agricultura biológica, a manutenção dos
espaços verdes, o mar, os rios, mobilidade sustentável entre outros.
Atividades:
- óleo usado de resíduo a riqueza - transformação de óleos usados em velas e sensibilização para a
recolha de óleo usado que reverte a favor da AMI -10 turmas, cerca de180 kg de óleo recolhido
- recolha de tampas de plástico (entregues na CERCIAMA), rolhas de cortiça, pilhas (entregues ao IPO) e
tinteiros - mais de 90 kg de rolhas
- recolha de papel e livros usados para o Banco alimentar contra a fome - mais de 400kg
- realização de trabalhos com materiais reciclados (Natal, Halloween, Dia dos Namorados, carros
solares e outras efemérides)
- atividades diversas de plantação de árvores - 8 árvores plantadas

- elaboração de sinalética apelando à poupança de água e energia
- Visitas ao Museu da Eletricidade e Liga para a proteção da Natureza - 4 turmas
- rota da ecoescolas para sensibilização para os problemas da mobilidade
- Road Show para a sensubilização para os problemas com o consusmo excessivo da água - 11 turmas
Data de início:
Quinta, 15 Setembro, 2016
Data de ﬁm:
Sexta, 16 Junho, 2017
Clube Europeu
Áreas de Intervenção:
Conviver com a diferença, Parceria Global para o Desenvolvimento Humano
Local mais exato:
EB 2,3 Miguel Torga - 3ª feira das 16h às 17.30h
Descrição da Ação:
Dinamização de atividades no domínio da educação europeia. O Clube é composto por professores e
um grupo de alunos que desenvolvem um conjunto de atividades com vista a alargar os conhecimentos
sobre a União Europeia e o seu funcionamento, ao mesmo tempo que contribui para a formação de
cidadãos mais conscientes e mais ativos.
A. Divulgação de efemérides:
Dia Internacional da Tolerância – 16/11
Dia Internacional dos Direitos Humanos – e Dia Internacional da luta contra a discriminação racial
10/2 e 21/3 - Atividade Prémio Nobel
Dia da Europa 9/5 – atividades ainda a realizar
Dia Europeu do mar – visita aos “Golﬁnhos do Sado”, ainda a realizar

B.Sessão de informação no Centro jean Monnet, sobre a Europa, a 17 de janeiro

C. Participação no Concurso da Rede Nacional de Clubes Europeus – Tema “Por uma Europa de Valores”
( a decorrer ao longo do ano letivo)
Produção de um painel de valores
Intercâmbio de Marcadores de livros, alusivos aos valores europeus com diversas escolas nacionais
da RNC

Campanha de Solidariedade com distribuição de géneros, ainda a realizar
Palestra com uma Deputada da Assembleia da República, a realizar em 15 de maio
Cartaz informativo sobre o Parlamento e os Deputados.
Visita à Assembleia da República, ainda a realizar

D. Outras:
Participação na atividade do Departamento de CSH – “Uma viagem à volta das Capitais Europeias
da Cultura”, a realizar no 3º período
Visita de estudo a Coimbra, a realizar no 3º período
Data de início:
Quinta, 15 Setembro, 2016
Data de ﬁm:
Sexta, 16 Junho, 2017
Ser solidário...
Áreas de Intervenção:
Pobreza e Fome, Parceria Global para o Desenvolvimento Humano
Local mais exato:
São Brás - Amadora - Escola Básica 2,3 Miguel Torga
Descrição da Ação:
- Campanhas Solidariedade no Natal: "Um bebé, um berço..." (recolha do enxoval para um bebé
entregue a uma instituição da comunidade e a uma aluna do própria escola), "Um cabaz, uma turma..."
(recolha de bens alimentares entregues a uma IPSS da Amadora e agregados do agrupamento
identiﬁcados), recolha de vestuário e brinquedos (entregues a IPSS da Amadora)
- Cabaz de Páscoa: recolha de bens alimentares para distribuir a alunos do agrupamento
Data de início:
Segunda, 21 Novembro, 2016
Data de ﬁm:
Sexta, 16 Junho, 2017
Vocacional em Ação
Áreas de Intervenção:
Pobreza e Fome, População Sénior, Conviver com a diferença, Sustentabilidade Ambiental
Local mais exato:
EB 2,3 Miguel Toraga
Descrição da Ação:
Atividades diversas desenvolvidas em parceria com entidades locais (eg. recolha de bens, visita a
idosos, etc):

- Seja Solidário - recolha de bens alimentares dinamizada na escola em articulação com o Banco Local
de Voluntariado
- Recolha de Bens Alimentares em superfícies comerciais em articulação com a Junta de Freguesia
- Mina de Água Gerações em Movimento em parceria com a Comissão Social de Freguesia de Mina de
Água
- Plantação de Árvores no recinto escolar em articulação com o Projeto EcoEscolas
- Cerimónia de entrega de diplomas de mérito por participação em ações de voluntariado dado pela
Câmara Municipal da Amadora
- Enxoval de bebé para uma colega da turma (recolha de bens novos e usados para os quais foi
necessário o contacto com parceiros também da comunidade)
Data de início:
Quinta, 15 Setembro, 2016
Data de ﬁm:
Sexta, 23 Junho, 2017

