
PROGRAMAS, CLUBES e PROJETOS 

RELATÓRIO TRIMESTRAL/ RELATÓRIO ANUAL 2019/2020 

SB DESIGN unesco | solid@rio | rede europeana 
 

 

1. Descrição sumária das atividades realizadas 

1. Exposição na Biblioteca Escolar Madalena Sotto (BEMS) dos livros pop up elaborados e preparação da visita de Sued 

Sérvolo, professor e elemento da direção do Colégio Oxigênios, do Brasil, parceiro do AE Soares Basto no projeto 

UNESCO | Magalhâncias; 

2. Continuação da parceria com a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, no projeto Guardiões da Biblioteca 

(voluntariado); 

3. Apoio à comunidade escolar, nomeadamente com a Eco Escolas (edição de vídeo sobre reutilização e reciclagem das 

garrafas de plástico); 

4. Renovação da imagem gráfica do projeto SB Design; 

5. Preparação do cenário de aprendizagem da Rede Europeana, em parceria com a BEMS. 

6. Divulgação de trabalhos de vídeo do curso de multimédia relacionados com a bullying, no projeto do Ministério da 

Educação no seu Plano de combate ao bullying e ao ciberbullying e  a organização Be The Change. 

 

2. Grau de cumprimento dos objetivos enunciados no projeto/clube Fraco Razoável Bom Excelente 

1    x 

2    x 

3    x 

4    x 

5    x 

6    x 

3. Número de participantes efetivos (regulares e ocasionais) 

20 

4. Recetividade dos destinatários e impacto na comunidade (escolar e/ou educativa) 

 A recetividade e o impacto foi excelente 

 

5. Impactos / produtos / resultados 

Impacte na melhoria das aprendizagens e resultados dos alunos 
Nulo Reduzido Razoável Elevado 

   x 

Descrição dos impactes/ resultados/efeitos 

Dado que os alunos tiveram oportunidade de praticar, com projetos reais, os conhecimentos teóricos, podemos considerar que o 

impacto na melhoria das suas aprendizagens e resultados escolares foi excelente 

 

6. Pontos Fortes 

Envolvimento da comunidade 

 

7. Pontos Fracos 

Divulgação do certificado UNESCO na Escola e na comunidade 

 

8. Balanço financeiro da atividade (Fontes de Financiamento) 

- 

9. Apreciação global e Avaliação (Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito bom) 

A apreciação global é muito boa, iremos continuar a estabelecer novas parcerias, com o colégio do brasil e com um clube UNESCO 

de Arouca. 

 

10. Necessidades de reformulação / melhoria  

Período em Apreciação 1º Período de 2019-2020 

Responsáveis Fernando Ferreira 
Intervenientes Alunos e professores (informática, Isabel Costa, Clementina Fernandes) e BEMS 
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Melhorar o sistema de avaliação das atividades por parte dos intervenientes; incrementar a divulgação da rede 

UNESCO na Escola e na comunidade oliveirense. 

11. Sugestões de melhoria face às dificuldades encontradas/possibilidades de desenvolvimento ou continuidade 

Iremos criar sistema online de auto avaliação dos intervenientes; promover a afixação do certificado UNESCO na 

Escola. 

 

Enviar uma cópia em formato digital para o endereço clementina.fernandes@soaresbasto.pt 

 

Data 14 / 01/ 2020                            

   Nome/assinatura:  Fernando Ferreira 

mailto:clementina.fernandes@soaresbasto.pt

