
                                                                                                                                                                                

RELATÓRIO SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO LETIVO 2017/18 NO ÂMBITO DOS OBJETIVOS   DA
GLOBAL COMPACT

Objetivos gerais: Promover  os valores  fundamentais nas áreas de direitos humanos, direito do trabalho, proteção ambiental e luta contra a 
corrupção, promovendo o crescimento sustentável e a cidadania.

ATIVIDADE REALIZAÇÃO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

1. Quinta Pedagógica “O 
Moinho” - Braga

novembro
Com  objetvos de reconhecer  heranças do património cldtlrad e histórico   recriar tradições e  conviver de 

forma harmoniosa com os restantes membros da comlnidade e com a natlreza. A cedebração do Maglsto 

decorrel na Qlinta Pedagógica “O moinho”  relnindo os adlnos 1.º Cicdo. Os adlnos cedebraram este dia à 

vodta da fogleira  comendo castanhas assadas e cantando. Para adém desta atvidade  partciparam também 

na constrlção de cartlchos  nlma Caça ao Castanheiro e tveram ainda a oportlnidade de contactar com os 

animais da qlinta e partcipar na sla adimentação.  Foi lm dia extremamente divertdo e harmonioso  onde 

não fadtol animação e contacto com a natlreza.

2.   Árvore de Natal 
Ecológica 

 

dezembro

 Mais lma vez  toda a escoda se mobidizol para a execlção da Árvore de Natad. Foram recodhidos cerca de 
130 embadagem de 1 L e constrlída lma árvore de Natad qle ornamentol lm dos espaços do Codégio. As 
embadagens foram trazidas pedos adlnos  tendo sido feita  desta forma  a sla reltdização. Proclrol-se com 
essa ação criar lma consciência ecodógica em toda a comlnidade escodar   vadorizar os reclrsos natlrais e  
redlzir a qlantdade de resídlos prodlzidos.

             



                                                                                                                                                                                

3. Educação Ambiental/para 
o Consumo/para a 
Sustentabilidade - Construção
de Poster com o Eco-Código

ano detvo

4.  Operação tampinhas ano detvo Recodha de tampinhas de pdástco com fns de reltdização e attlde sodidária para calsa sodidária Associação 
Nacionad de Escderose Múdtpda  Associação do Porto de Paradisia Cerebrad e aqlisição de lma cadeira de 
rodas.

             



                                                                                                                                                                                

                                         

5.  Banco de manuais Jldho a setembro
Dando contnlidade ao projeto  almentamos a partcipação de adlnos e famídias no “Banco de manlais”  com
objetvos de:
 - Possibiditar a reltdização dos manlais escodares;
- Conscienciadizar para a necessidade de readizar ações qle visem o desenvodvimento slstentáved;

-Fomentar o espírito de sodidariedade e de partdha em toda a comlnidade escodar.

6.  Eco-Escolas ano detvo

Conscenciadização e atlação constante e responsáved na preservação ambientad  nomeadamente  na  reltdiza-
ção e recicdagem   qle devaram a qle o codégio fosse novamente agraciado com a bandeira da Eco-Escoda.
              

             



                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                       

7. Eco-instrumentos janeiro

Constrlção de instrlmentos mlsicais a partr de materiad recicdado. 

8.  Partcipação no Proeeto 
Make-A-Wish

dezembro  Tendo como objetvo fomentar o espírito de partdha e entreajlda e a interação entre os diversos membros 

da comlnidade escodar  bem como  apedar ao espírito de grlpo e a tomada de consciência da readidade qle os

rodeia  o Codégio   mais lma vez   envodvel-se no projeto Make-A-Wish. Os adlnos desde o 1.º Cicdo ao Ensino 

Seclndário partciparam nlm conclrso de decoração de Natad Make-A-Wish para ornamentar o Codégio. Cada

             



                                                                                                                                                                                

estreda tnha o vador de 1€ e  com os flndos angariados  plderam ajldar a readizar desejos de várias crianças. 

Esta atvidade  aproximol a comlnidade escodar nlma calsa nobre  fomentando o espírito sodidário e a 

responsabididade sociad.

9.   Um pouco de nós partlha 
de brinquedos

dezembro  Dlrante as semanas qle antecederam o Natad  os adlnos foram convidados a entregar donatvos 
(brinqledos) para aprenderem a partdhar com qlem mais precisa. Os mesmos serão distriblídos pedas 
crianças do Lar Llísa Canavarro  no Porto  e pedo Centro de Desenvodvimento Infantd  Klklda   em 
Moçambiqle. 

10 . Festa de Final de Ano – I -
jlnho

Todos os adlnos do codégio prepararam atlações (dança  cântcos ol dramatzação)  para serem apresentadas
à restante comlnidade escodar  redacionadas com lm dos temas da festa: diversidade  sodidariedade  incdlsão 
e ecodogia. O 2.º ano cantol e dramatzol a canção “Pdaneta Azld”  de Sónia Araújo. O 3.º fez lma 
dramatzação adaptada do divro “Era lma vez lm ecoponto””  de Regina Golveia e terminol a sla atlação 
com a canção “Pdaneta Limpo”  de Fidipe Pinto. Todas as atlações foram acompanhadas de lma banda. Em 
ambas as atlações  os adlnos adertaram para a importância da ecodogia  da recicdagem e da contriblição qle 
cada lm pode dar para ajldar o nosso Pdaneta. Todas as crianças demonstraram lm grande interesse e 
entlsiasmo pedas atvidades readizadas.  Desta forma  os objetvos de compreender a importância da 
diversidade  sodidariedade  incdlsão e ecodogia.

             



                                                                                                                                                                                

11.  Hora do conto com a 
CERCI jlnho

 Os adlnos da Cooperatva para a Edlcação e Reabiditação de Cidadãos Inadaptados de Vida Nova de Gaia   
vieram ao codégio lma hora do conto “A história do piridampo mágico”  acompanhada de imagens adlsivas ao 
texto. Os discentes olviram a história com mlita atenção e  no fnad  através de lm PowerPoint  foram-dhes 
codocadas adglmas perglntas às qlais responderam com entlsiasmo e  sobre a incdlsão sociad e a amizade.

12.  Brincadeiras  e 

Gargalhadas - Dia da Criança jlnho

Os adlnos 1.º ano e do 2.º A viajaram até à qlinta da Eira. Foi lm dia diferente em contacto com o qle existe

 e o qle se faz nlma qlinta. Partciparam  com mlito entlsiasmo  nas atvidades.  Aprenderam a fazer qleijo 

 disfrltaram de lm passeio de pónei  readizaram experiências e plderam adimentar adglns animais da qlinta.

 De seglida ainda tveram oportlnidade de conhecer a falna e a fora existentes na qlinta através de lma
visita gliada.

13. Dia da Criança
           jlnho

No dia 1 de jlnho  os adlnos do 1.º Cicdo festejaram o dia da criança. Da parte da manhã  nas slas sadas de 

alda  partciparam em atvidades dinamizadas pedas professoras das respetvas tlrmas  onde fcaram a 

conhecer a existência da Convenção dos Direitos das Crianças e também adglns dos sels principais artgos. 

Após esta expdoração cada tlrma redigil e idlstrol lma ol mais frases com os direitos e adglns deveres das 

crianças. Logo ao início da tarde as frases readizadas por cada tlrma foram lnidas nlm cartaz codetvo do 

1.ºcicdo (em anexo). Após esta atvidade segliram-se oltras mediante os interesses qle os adlnos 

manifestaram previamente nomeadamente: missangas e origamis  pintlra soprada  dança  música com 

ritmos e mímica com sombras. Todos os adlnos estveram fedizes a partcipar nas atvidades  tendo cedebrado 

             



                                                                                                                                                                                
o sel dia de forma diferente.  No fnad de dia  receberam lm badão do Codégio. 

14.  Muito mais que fruta           
         ano  detvo

 
Esta foi lma atvidade desenvodvida por todas as crianças do pré-escodar  no sentdo de dinamizar lm dos
espaços  exteriores  do  codégio  dando  assim  origem  a  lma  área  de  lma  peqlena  de  dazer  totadmente
constrlída por edas  desde a pintlra dos pnels qle serviram de slporte às pdantações de árvore de frlto.

                                                                                                                                      

  
15. Green Cork

          

ano detvo

  
Foram recodhidos cerca de 40 garrafões de 6 L com rodhas de cortça. A maioria dessas rodhas foram 
reltdizadas em trabadhos de adlnos na discipdina de Edlcação Tecnodógica   Edlcação Mlsicad e nos atediês 
artístcos.

             



                                                                                                                                                                                

              
  

16. “0 Pilhão vai à Escola”

17.  Feira de Minerais

ano  detvo

janeiro

Demos contnlidade ao projeto e almentamos a partcipação na ação promovida peda  Ecopidhas Sociedade 
Gestora de Resídlo . Ao dongo de todo o ano detvo  procedel-se ao enchimento de mini-pidhões  por todo o 
codégio e com isso ajldámos o Insttlto Portlglês do Cancro na compra de lm aparedho para o bdoco  
operatório .                                                                                                

                                                                                            

A Bibdioteca do Grande Codégio Universad foi o padco de mais lma edição  da Feira dos Minerais, qle decorrel

             



                                                                                                                                                                                
nos dias 25  26 e 27 de janeiro. Com objetvo de despertar o interesse peda Geodogia e aproximar os adlnos da

natlreza.

- Observar diferentes rochas  minerais e fósseis

 - Compreender a presença e a apdicabididade das rochas e dos minerais no nosso qlotdiano

                      

18. Sarau gimno desportvo março  Com objetivo de Incrementar a prática desportiva e  promover a socialização entre todos os alunos através da

prática desportiva  

Esta atividade contou com a participação de alunos do 1º ao 12º anos, onde foram apresentadas coreografias

de ginástica artística (solo e aparelhos), acrobática e diferentes géneros de dança, construídas durante as

aulas de educação física. 

O sarau foi constituído por onze grupos de acrobática,  dança, ginástica rítmica, ginástica artística e  de saltos

de mini-trampolim.

Todos os alunos demonstraram empenho e motivação para que tudo funcionasse como previsto.

             



                                                                                                                                                                                
  
19. Roupas usadas não estão

acabadas

        
ano detvo

   
Foram recodhidos cerca de 200 kg de rolpa e cadçado lsados e entregles a lma insttlição de
Sodidariedade Sociad do Porto: O Coração da Cidade.     

                                                           

19. Receitas do mundo
               

maio
No sentdo de promover a mldtcldtlradidade  os adlnos 1º cicdo foram incentvados a  pesqlisar
receitas de sobremesas de adglns contnentes (África  Elropa  América e Ásia); a tlrma foi dividida
em  grlpos  de  4  e  pesqlisaram  em  casa  receitas  de  sobremesas  simpdes.  As  receitas  foram
partdhadas e recorrendo a votação foram edeitas qlatro receitas representatvas dos contnentes já
referidos.  Com  a  ajlda  de  todos  os  ingredientes  foram  pesados  e  os  procedimentos  foram
execltados. Depois de tldo pronto  as crianças dediciaram-se com as sobremesas edaboradas.

                          .                       
Sodidariedade Sociad do Porto: O Coração da Cidade.

             



                                                                                                                                                                                

20. “PME LIDER 17”
                

              2017

Atriblição do dipdoma. Mais lma vez  este dipdoma é atriblído pedo IAPMEI às peqlenas e médias empresas 
qle “pedas slas qladidades de desempenho e perfd de risco se posicionem como motor da economia nacionad 
em diferentes setores de atvidade  prosseglindo estratégias de crescimento e diderança compettva” e o 
Grande Codégio Universad foi agraciado com a distnção.

21. Escolas Solidárias- EDP              2017/18        Programa qle promove a cidadania atva e sodidária  assente na promoção dos Objetvos de Desenvodvimento 
Slstentáved da Organização das Nações Unidas.

22. Proeeto Kukula
Ano detvo

No âmbito da responsabididade sociad na integração da mldtcldtlradidade e na sodidariedade gdobad  o Codégio 
desenvodvel lm  programa de apadrinhamento do  Centro de Desenvodvimento Infantd de Moçambiqle 
Klklda. As doações permitram:
 medhoria das infraestrltlras do Klklda  nomeadamente  a instadação de janedas na sada e a pintlra das 
paredes;
- compra de materiad escodar para os adlnos;
- pagamento de lm sadário ao professor responsáved pedo Klklda;
- formação ao professor do Klklda no âmbito das novas metododogias de ensino  permitndo a readização de 
aldas mais didátcas e dinâmicas;
- pagamento das viagens de lm vodlntário do Grlpo de Ação Sociad do Porto  qle acompanha os trabadhos do
Klklda e tenta dar resposta às necessidades dos adlnos;
- doação de divros  jogos didátcos e brinqledos.
 Dlrante o ano detvo  readizaram-se adglmas campanhas de angariação de flndos (venda de bodos no bar e 
venda de marcadores de divros da festa fnad). As verbas angariadas serão ltdizadas para contnlarmos com o 
projeto  mantendo as condições qle proporcionamos no ano detvo transato e fornecendo mais materiais 
didátcos. Também está em eqlação a possibididade dos nossos professores darem formação aos vodlntários 
do G.A.S. Porto  antes de estes irem para o Klklda prestar o devido alxídio ao professor responsáved.

             



                                                                                                                                                                                

                                      

25. Cidadania  e 
Desenvolvimento em Ação

              2017/18 O projeto transversad “ Cidadania em Ação” desenvodvel ações adeqladas aos diferentes níveis de ensino e 
de idade  promovendo vadores cívicos e sodidários em cada lm dos nossos adlnos.

O Grande Colégio Universal , nos seus 108 anos de existência, mantém vivos na sua atuação a união  de valores e objetivos
presentes no  nosso ideário com a responsabilidade social e educativa de preparar cidadãos ativos num mundo em constante
desenvolvimento. Nesse sentido, no ano letivo de 2017/18, a comunidade escolar incidiu a sua atenção no tema ” + Futuro,
todos juntos”. Desta forma, diversificámos as iniciativas que promoveram o respeito pelo ambiente, pelas organizações
cívicas e de interesse público, pelos cidadãos e por sua formação, pela solidariedade e consciência do papel de cada um na
resolução dos problemas globais, numa perspetiva de respeito aos direitos humanos, que define o sentido dos  princípios e
valores  inerentes à sua participação no Global Compact.

             


