
Programa eleitoral 2020/21 (Aprovado) 

Direção: 

• Realização de reuniões com os representantes de turma, ao longo do ano, com vista à 

integração, melhoramento e auxílio da comunidade escolar. 

Departamento recreativo: 

• Promoção dos vários destinos para a viagem de finalistas dinamizada pela agência X 

Travel, em caso de existência de vacina para o Covid-19. Na impossibilidade de realizar 

viagens para o estrangeiro optar por destinos em Portugal. 

• Realização de eventos temáticos em datas festivas (dia dos namorados, carnaval…), com 

as devidas regras de higienização e de segurança. 

• Dinamização de noites de cinema no auditório da escola com restrições relativamente ao 

número de pessoas e com uso obrigatório de máscara. 

• Continuação do projeto “A tua AE dá-te jogos” (Ténis de mesa e torneios de FIFA. 

• Promoção de novos talentos locais (alunos da ESRBP) através da organização de 

sessões de open mic. 

Departamento de integração Cívica  

• Dinamização de debates sobre causas atuais. 

• Dinamização de palestras com a participação da psicóloga da escola acerca de problemas 

que condicionam o sucesso escolar dos alunos. 

• Promoção da igualdade e da inclusão através de atividades referentes aos diferentes 

modos de vida e às diferentes culturas. 

Departamento de Artes: 

• Organização de exposições. 

• Organização de Workshops. 

• Dinamização de atividades de pintura e escultura. 

Departamento de Ensino Superior: 

• Palestras de esclarecimento aos alunos do 9º ano acerca das opções a seguir no ensino 

secundário. 

• Palestras por parte de alunos da escola do 12º ano de Cursos Cientifico-humanísticos e de 

Cursos Profissionais para auxílio aos alunos do 9ºano. 

• Divulgação de possíveis opções para prosseguimento de estudos após conclusão do 

secundário. 

• Dinamização de palestras com testemunhos de professores da escola acerca da sua 

experiência no ensino superior. 

• Palestras de aconselhamento relativamente às universidades. 

Departamento Ambiental: 

• Colocação de mais cinzeiros no portão da escola. 

• Dinamização de palestras sobre problemas ambientais e soluções para um melhor 

aproveitamento dos recursos. 

• Organização semanal de grupos de cinco elementos com vista à limpeza de ruas e de 

praias. 

Departamento de Multimédia: 

• Realização do anuário de 12ºano. 

• Organização do concurso “Toma lá talento”. 

• Asseguramento da fotorreportagem de todos os eventos decorrentes ao longo do ano 

letivo e a sua respetiva publicação. 

Departamento de Divulgação: 

• Informar os alunos das atividades recorrentes ao longo do ano. 



• Informar os alunos das possíveis novas medidas definidas pela escola aquando da 

evolução e alastramento do Covid-19 no meio escolar. 

Departamento de Desporto: 

• Organização de torneios escolares. 

• Organização de palestras por parte dos alunos do profissional “Técnico de Deporto”. 

• Dinamização de atividades por parte dos alunos do profissional “Técnico de Desporto”. 

Departamento de Voluntariado: 

• Promoção e divulgação de instituições de voluntariado locais. 

Departamento de Música: 

• Colocação de músicas no decorrer dos intervalos, com votação de estilo musical através 

de um inquérito realizado aos alunos via Instagram. 

Departamento de Moda: 

• Dinamização de concursos ao longo do ano com temas definidos para o decorrer dos 

mesmos. 

• Angariação de fundos para doação a costureiras locais com vista à realização de 

máscaras. 
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