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1- Introdução 
 

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas de Póvoa de 

Lanhoso é o documento que concretiza o preconizado nos restantes 

documentos estruturantes do Agrupamento. 

Este Plano abrange a Educação Pré-Escolar, os 1º, 2º e 3º Ciclos, 

Secundário e Ensino Profissional, distribuídos pelos departamentos/conselhos 

de docentes da Educação Pré-Escolar, do 1º Ciclo, de Línguas, de Matemática 

e Ciências Experimentais, de Ciências Sociais e Humanas e de Expressões e 

os projetos e clubes em funcionamento no Agrupamento. Entre estes, há a 

destacar a Biblioteca Escolar, o Serviço de Psicologia e Orientação, o 

Programa de Apoio à Promoção da Educação para a Saúde, o Desporto 

Escolar, os Projetos Europeus - Erasmus + & eTwinning, o Projeto Art`oca, o 

Clube da Floresta Pinheiro Vivo, o Clube da Floresta e do Património Os 

Milhafrões, o Grupo de Cavaquinhos, o Programa Eco-Escolas, o Centro 

QUALIFICA e o Jornal do Agrupamento Preto no Branco. 

O Plano Anual de Atividades foi elaborado com base nas propostas 

apresentadas, verificando-se que as diversas atividades relacionam-se, direta 

ou indiretamente, com as linhas orientadoras do Projeto Educativo do 

Agrupamento (PE). 

De forma a facilitar a leitura do documento, as atividades dos 

departamentos surgem por ordem cronológica, sendo também indicados as 

áreas prioritárias/objetivos estratégicos do PE, dinamizadores e intervenientes, 

destinatários, recursos necessários/custos e responsável pela atividade (email), 

à semelhança do que acontece com os planos dos projetos e clubes existentes 

no Agrupamento. 

Convém ainda referir que o Agrupamento conta com a 

colaboração/participação de outras instituições da comunidade, parceiros de 

referência indicados no seu PE, também envolvidas em algumas das atividades 

previstas neste documento. 
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2- Acompanhamento do Plano Anual de Atividades 
 

O acompanhamento da implementação do Plano Anual de Atividades 

será feito, ao longo do ano, pela Equipa do Plano Anual de Atividades, pelos 

coordenadores de departamento/conselho de docentes, pelo Conselho 

Pedagógico e pelo Conselho Geral. 

Todas as atividades previstas neste Plano serão objeto de avaliação 

pelos respetivos dinamizadores. A avaliação de cada atividade será efetuada 

através do preenchimento de um questionário online que foi elaborado para o 

efeito, até 15 dias após a realização ou não realização da atividade/visita de 

estudo (ver anexos 2 e 3). A Equipa do Plano Anual de Atividades logo que 

possível enviará, por email, a síntese da avaliação para o responsável da 

atividade/visita de estudo. Também os responsáveis pelos projetos/clubes 

devem dar conhecimento das atividades desenvolvidas e não desenvolvidas, 

estas últimas, com a devida justificação, à Equipa do Plano Anual de 

Atividades. No caso dos projetos e clubes que se desenvolvem ao longo de um 

ou mais anos escolares, o respetivo relatório deve ser apresentado logo após o 

final do ano letivo, independentemente da atividade ter continuidade no(s) 

ano(s) seguinte(s). 

 

 

3- Linhas orientadoras para a elaboração das atividades do 

PAA 

 

As atividades deverão ter por referência as áreas prioritárias do Projeto 

Educativo do Agrupamento; deverá privilegiar-se a transversalidade, a 

cooperação e a colaboração entre os docentes; deverá evitar-se a 

concentração de atividades no final do ano letivo; cada turma só deve realizar 

duas visitas de estudo fora da área do município (o ensino profissional não tem 

restrições no número de visitas de estudo); deverá atender-se à previsão de 

recursos e custos; deverá prever-se a avaliação da atividade a partir do 

questionário online elaborado para o efeito, a preencher por uma amostra no 

mínimo de vinte por cento dos alunos envolvidos e de pelo menos dois 

docentes; elaboração de um relatório do(s) dinamizador(es) com 
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recolha/auscultação de opiniões/apreciações dos participantes no caso dos 

clubes/projetos; no ensino profissional o docente responsável pela 

atividade/visita de estudo terá que preencher uma ficha de proposta de 

atividade e outra ficha de avaliação, no final da atividade, em modelo próprio, 

devendo estas serem entregues na direção do Agrupamento (ver anexos 4 e 

5); só será autorizada a visita de estudo para turmas com oitenta por cento ou 

de participação ou mais; no ensino profissional, as visitas de estudo que 

substituam as aulas diárias, sem custos adjacentes para os alunos, são 

obrigatórias. A planificação das atividades deve ser enviada, em ficha própria 

(ver anexo 1), para a equipa responsável, para o endereço eletrónico - 

paa.aepl@gmail.com, até uma semana antes do conselho pedagógico de 

outubro, e a das visitas de estudo, até à semana anterior ao conselho 

pedagógico de novembro, excetuando-se aquelas em que haja o convite oficial 

ao agrupamento para atividade relevante e não prevista. 

 

 

4- Avaliação do Plano Anual de Atividades 

 

O Plano Anual de Atividades será sujeito a duas avaliações; uma 

intermédia e outra final. Com estas avaliações pretende-se obter informação 

relevante, potenciadora de reajustamentos em tempo oportuno, de forma a 

melhorar/enriquecer o Plano. Os relatórios intermédio e final serão dados a 

conhecer ao Conselho Pedagógico e, posteriormente, ao Conselho Geral. A 

sua elaboração terá por base a análise dos questionários online e os relatórios 

dos coordenadores dos projetos/clubes e, quando necessário, dos relatórios 

dos departamentos curriculares/conselhos de docentes, e ainda outros 

documentos/informações que se considerem relevantes. Quanto à avaliação 

intermédia, ocorrerá no segundo período, altura em que será feito o ponto de 

situação das atividades desenvolvidas ao longo desse período de tempo, 

através de um relatório síntese elaborado pela Equipa responsável pelo Plano 

Anual de Atividades. A avaliação final do Plano de Atividades terá lugar no final 

do ano letivo, após a conclusão das atividades letivas. 

mailto:paa.aepl@gmail.com
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O Plano Anual de Atividades será objeto de avaliação e, sempre que 

necessário, atualizado e reformulado. Para isso será fundamental a 

colaboração de todos os intervenientes neste processo. 
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5- Planificação das atividades em geral 
 
 

 
Ano Letivo 2019-2020 

 
[Aprovado em C. Pedagógico, de outubro 2019] 
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

Ao longo do ano 
letivo 

“Atividades 
Intergeracionais” 

ÁREA -II. PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.10: Potenciar o ensino prático, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 -Promover um perfil humanista na formação das crianças. 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

Crianças do JI de 
Travassos e 

Educadora Graça 
Fernandes 

Centro de 
convívio de 
Travassos 

CMPL 
miga-

oliveira@hotmail.
com 

Ao longo do ano 
letivo 

Projeto CRIAR: 
Organização e formar um 

grupo de alunos com a 
tarefa de dar todo o apoio 

técnico na: 
- Montagem de exposições 

e cenários. 
- Execução de troféus, 

prémios ou ofertas para as 
diferentes atividades na 

escola; 
- Participação em concursos 

de Artes; 
- Decoração, reparação, 

construção, gestão e 
manutenção de espaços e 

mobiliários escolares. 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.3 Reduzir a taxa de abandono escolar. 
OB I.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.10 Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo. 
ÁREA IV – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
OB IV.2 Consolidar uma cultura de liderança mobilizadora dos recursos e das 
estratégias necessárias à concretização do Projeto Educativo. 
OB IV.6 Promover a requalificação dos equipamentos e dos espaços escolares. 

Grupo de E. Visual. 
Prof. Rui  Santos 

 
Alunos da escola 

Comunidade 
Educativa. 

 
Rui santos 

ruisantosmail@gma
il.com 

Ao longo do ano 
letivo 

O Cinema e a Arte: 
- Apresentação ao longo do 

ano letivo de filmes cujas 
temáticas estejam 

relacionadas com as artes 
visuais. 

ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Grupo de E. Visual. 
Prof. Rui  Santos 

 
Alunos da escola 

Alunos do 
Ensino Básico 

 
Rui santos 

ruisantosmail@gma
il.com 

Ao longo do ano 
letivo 

Participação / Colaboração 
nas atividades dinamizadas 

pela Biblioteca Escolar: 
Olimpíadas da Língua 

Português 
Concurso Nacional de 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 

Professores de 
Português do 

3ºciclo 

Alunos do 3º 
ciclo 

Livros, 
Computador, 

Projetor,… 
Biblioteca 

Escolar 

m.natalia.almei 

da@gmail.com 

mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

Leitura 
Concurso António Celestino 
Oficinas de escrita criativa 

Ao longo do ano 
letivo 

Colaboração com a Equipa 
do Jornal do Agrupamento 

Preto no Branco 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL 

Professores de 
Português do 

3ºciclo 

Alunos do 3º 
ciclo 

Computador, 
Jornal do 

Agrupamento 
Preto no 
Branco 

m.natalia.almei 
da@gmail.com 

Ao longo do ano 
letivo 

“Preto no Branco” 
- Colaboração na edição do 

Jornal da escola 

ÁREA IV – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
OB IV.7 Melhorar e diversificar as estratégias de comunicação interna e externa. 

Grupo de E. Visual. 
Prof. Rui  Santos 

 
Alunos da escola 

Comunidade 
Escolar 

 
Rui santos 

ruisantosmail@gma
il.com 

Ao longo do ano 
letivo 

Trabalhos de campo e 
Visitas de estudo no âmbito 
das atividades dos projetos 

curriculares de turma na 
disciplina de Educação 

Visual e Artes Decorativas. 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos. 
OB I.5 Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

Grupo de E. Visual. 
Prof. Rui  Santos 

 
Alunos da escola 

Alunos do 
Ensino Básico. 

 
Rui santos 

ruisantosmail@gma
il.com 

Ao longo do ano 
letivo 

Festas na Escola e 
atividades lúdicas 
relacionadas com: 

- Natal 
- S.João (Sardinhada na 

escola) 

ÁREA IV – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
OB IV.2 Consolidar uma cultura de liderança mobilizadora dos recursos e das 
estratégias necessárias à concretização do Projeto Educativo. 
OB IV.8 Consolidar a ligação à comunidade mediante o reforço de parcerias. 

Grupo de E. Visual. 
Prof. Rui  Santos 

 
Alunos da escola 

Pessoal 
docente e não 

docente da 
escola 

 
Rui santos 

ruisantosmail@gma
il.com 

Ao longo do ano 
letivo 

Participação no Jornal 
Preto no Branco 

ÁREA - I SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.- Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
ÁREA - II PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR  
OB II. Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua materna 
como fator de aquisição da sua identidade cultural. 
III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III- Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 

Professores de 
Matemática 

Alunos do 
AEPL e do 

Centro 
Qualifica 

- papel  

mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

na comunidade e no mundo.  

Ao longo do ano  
 

Celebração de algumas 
datas festivas alusivas à 

cultura dos países 
anglófonos no espaço da 

biblioteca 

I-Sucesso académico e educativo 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
OB.1.5-Valorizar as aprendizagens dos alunos 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

Professora Isabel 
Friande, turmas P42 
e P46 
Grupo de Inglês 
Alunos do 3º ciclo e 
Ens. Sec. 

Comunidade 
Escolar 

Material 
escolar, 

computador e 
Internet 

Escola Virtual 

isabelfriande@g
mail.com 

 
lourencita@gmail

.com 
 

rosacarvalho47@
gmail.com 

 
leitão.teixeira@g

mail.com 
 

Ao longo do ano 
letivo  

Colaboração com a Equipa 
do Jornal do Agrupamento 
“Preto no Branco” – 
publicação escrita e on-line 
- página “In English, 
please.”  

I. Sucesso académico e educativo 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
II. Processos para melhor aprender e ensinar 
OBII.5- Promover competências da comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras. 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

Professora Isabel 
Friande, turmas 

10ºB e 10º D 
 

Grupo de Inglês 
Alunos do 3º ciclo e 

do Ens. Sec. 

Comunidade 
Escolar 

 

 
 

Material 
escolar, 

computador e 
Internet 

isabelfriande@g
mail.com 

 
lourencita@gmail

.com 
 

rosacarvalho47@
gmail.com 

 
leitão.teixeira@g

mail.com 

Ao longo do ano 
letivo 

Colaboração com a Equipa 
do Jornal do Agrupamento 

“Preto no Branco” – 
publicação escrita e on-line 

- página “In English, 
please.” 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OBII.5- Promover competências da comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras. 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

Professores do 
Grupo Disciplinar 
de Inglês –(3º e 

4ºanos) e 2ºCiclos 

Comunidade 
Escolar 

Material 
escolar, 

computador e 
Internet 

Anabela Vieira 
 

Anabelavieiratv@g
mail.com 

mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
mailto:Anabelavieiratv@gmail.com
mailto:Anabelavieiratv@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

Ao longo do ano 
letivo 

Utilização e dinamização 
de disciplinas de 

Matemática na plataforma 
Moodle 

ÁREA - I SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 – Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos. 
OB I.4- Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
Área II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.1 – Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 

Professores de 
Matemática 

Alunos dos 
ensinos básico 
e secundário 

da escola 
sede 

- internet 
- material 
produzido ou 
facultado 
pelos 
docentes 

 

Ao longo do ano 
(preferencialmente 
na última semana 

de cada mês) 

Desafio Mensal 
 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.1 Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos. 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua materna 
como fator de aquisição da sua identidade cultural. 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 

Professores de 
Português do 2º 

Ciclo e Profs. 
Titulares dos 3º e 4º 

anos de 
escolaridade 

Alunos dos 3º, 
4º, 5ºe 6º 
anos de 

escolaridade 

Computador 
Projetor 
Internet 
Manual 
escolar 

Powerpoints/ 
Breves fichas 
gramaticais 

 

Ana Isabel Fonseca - 
anaisabelgranjafons

eca@gmail.com 

Ao longo do ano  
- 1ª eliminatória, 24 

de outubro;  
-2ª eliminatória, 9 

janeiro 
-final, 4 maio 

Campeonato de Ortografia 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.1 Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos. 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua materna. 
como fator de aquisição da sua identidade cultural. 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 

Professores de 
Português do 2º 
Ciclo e Profs. 
Titulares dos 3º e 4º 
anos de 
escolaridade 

Alunos dos 3º 
e 4º anos de 
escolaridade e 
do 2º Ciclo 

Excertos de 
algumas obras 
da Educação 
Literária dos 

diferentes 
anos de 

escolaridade 
 

Ana Isabel 
Fonseca - 

anaisabelgranjafons
eca@gmail.com 

Ao longo do ano 

Participação / Colaboração 
nas atividades dinamizadas 
pela Equipa da Biblioteca 
Escolar 
- Concurso Nacional de 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.1 Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos. 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

Professores de 
Português do 2º 
Ciclo, Profs. 
Titulares do 1º Ciclo 
e Equipa da BE 

Alunos dos 1º 
e 2º ciclos 

Livros, 
Computador, 

Projetor,… 
 

Biblioteca 

Ana Isabel 
Fonseca - 

anaisabelgranja 
fonseca@gmai.com 

 

mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
mailto:anaisabelgranjafonseca@gmai.com
mailto:anaisabelgranjafonseca@gmai.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

Leitura; 
- Concurso Literário 
António Celestino; 
- Semana da Leitura; 
- Miúdos a Votos; 
- 10 Minutos a Ler; 
 

ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua materna 
como fator de aquisição da sua identidade cultural. 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 

reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

escolar 

Ao longo do ano 

Participação / Colaboração 
nas atividades dinamizadas 
pelo Programa Eco-Escolas 

/ Clube da Floresta 
Pinheiro Vivo 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OBII.2 Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  
OB III.4 Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 
OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos.  
OB III.6 Promover hábitos de vida saudável.  
OB III.7 Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 

indisciplina e da insegurança. 

Professores de 
Português do 2º 
Ciclo, Profs. 
Titulares do 1º Ciclo 
e equipas 
responsáveis pelos 
Projetos/Clubes do 
Agrupamento 
 

Alunos dos 1º 
e 2º ciclos 

Livros, 
Computador, 

Projetor,… 
 

Ao longo do ano 
Colaboração com a Equipa 
do Jornal do Agrupamento 
Preto no Branco 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua materna 
como fator de aquisição da sua identidade cultural. 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

Professores de 
Português do 2º 
Ciclo, Profs. 
Titulares do 1º Ciclo 
e Equipa do Jornal 
do Agrupamento 
Preto no Branco 
 

Alunos dos 1º 
e 2º ciclos 

Computador, 
Jornal do 

Agrupamento 
Preto no 
Branco 

 

Ana Isabel 
Fonseca - 

anaisabelgranjafons
eca@gmail.com 

Ao longo do ano 
letivo - eliminatórias 

no final de cada 
período 

Writing Contest 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 

Professores do 
Grupo Disciplinar 
de Inglês – 1º e 

2ºCiclos 

Alunos do 3º, 
4º, 5º e 
6ºanos 

Material 
escolar, 

Plataforma 
Edmodo 

Anabela Vieira 
 

Anabelavieiratv@g
mail.com 

mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
mailto:Anabelavieiratv@gmail.com
mailto:Anabelavieiratv@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

OBII.5- Promover competências da comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras. 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

Ao longo do ano 
letivo 

Parlamento Jovem 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.I – Compreender o que é argumentar e a sua importância no contexto 
democrático. 
OB I.2 Desenvolver competências no âmbito da prevenção da violência doméstica e 
no namoro. 
OB I.3 - Complementar e aprofundar diferentes competências adquiridas na sala de 
aula. 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.I- Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.2 – Promover a aquisição de competências argumentativas e sensibilizar os 
alunos para as consequências do aquecimento global. 
ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.I - Desenvolver uma consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.2 - Contribuir para a educação dos alunos como cidadãos tolerantes, 
autónomos, organizados e civicamente responsáveis. 

Grupos 410 e 420 
Professoras: 
Susana Lobo 

Maria José Bastos 
Fátima Casimiro 

Alunos do 
secundário 

Ao longo do 
ano letivo 

susalobo@ 
gmail.com 

Ao longo do ano 
letivo 

Biblioteca de turma 

I. Sucesso académico e educativo 

OBI.1 Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos. 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
 
II. Processos para melhor aprender e ensinar 
OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OB II.5 Promover competências de comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras.  
 
III.  Dimensão cultural, social e de cidadania 
OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  

-Professora Rosa 
Sousa 

(coordenadora da 
Biblioteca) Ana 

Teixeira, 
Manuela Lourenço, 

Rosa Carvalho 
(professoras de 

Inglês do 3º ciclo) 

- Alunos de 
7.º,  8.º  e 9º 

ano 

Livros da 
biblioteca 

rosamarialopessous
a@gmail.com 

 
lourencita@gmail.co

m 
 

leitão.teixeira@gmai
l.com 

 
 

rosacarvalho47@
gmail.com 

mailto:rosamarialopessousa@gmail.com
mailto:rosamarialopessousa@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com


Plano Anual de Atividades – 2019-2020 Página 15 

 

Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 
 

Ao longo do ano 
letivo  

Participação em ações de 
voluntariado 

I. Sucesso académico e educativo 
 
OE I.3 Promover atividades que articulem os conteúdos lecionados com o meio 
envolvente através da: - flexibilização curricular; - articulação curricular. 
 
III: Dimensão cultural, social e de cidadania 
OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo 

Professora Isabel 
Friande, turmas 

10ºB e 10º D 

Comunidade 
escolar e 

comunidade 
local 

Material 
escolar, 

computador e 
Internet… 

 
isabelfriande@g

mail.com 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

Forum/Debate: 
“Cidadania/ Pensar e 

intervir” 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.I – Compreender o que é argumentar e a sua importância no contexto 
democrático. 
OB I.2 Desenvolver competências no âmbito da prevenção da violência doméstica 
e no namoro. 
OB I.3 - Complementar e aprofundar diferentes competências adquiridas na sala 
de aula. 
ÁREA -III. DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA  
OB III. 2. Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes;  
OB III. 3. Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo.  
OB III.5. Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos.  
OB III. 7. Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da  
indisciplina e da insegurança. 

Prof: Filosofia/ 
Maria José Bastos 
Coordenadora da 
biblioteca/ Rosa 

Sousa 

Alunos do 11º 
Ano 

Impressões 
A4 e A3 a 

cores 
 

Computadore
s e projetor 

da Biblioteca 

Maria José Bastos 
maria_filosofiahotm

ail.com 

Data a definir 

Reading Contest 
-“Best Friends – three 

stories” – 5º ano 
 

- The Best Class at School” 
– 6º ano 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO  
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OBII.5- Promover competências da comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras. 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

Prof. Inglês do 2º 
Ciclo 

5ºe 6º anos 
Livros, 

plataforma 
Edmodo 

Anabela Vieira 
(5ºano) 

 
Anabelavieiratv@g

mail.com 
Ana Isabel Fonseca 

(6ºano) 
anaisabelgranjafons

mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:Anabelavieiratv@gmail.com
mailto:Anabelavieiratv@gmail.com
mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

OE II.7-Criação, adaptação e implantação de cenários inovadores de ensino e de 
aprendizagem (plataformas online). 

eca@gmail.com 

Ao longo do ano 
letivo 

 
No último dia de 

aulas de cada 
período 

 
(na ESPL apenas nos 

1º e 2º períodos) 

Jogos e Campeonatos 
Matemáticos 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.- Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
ÁREA  - II PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR  
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III- Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  

Professores de 
Matemática 

Alunos dos 2º 
e 3º ciclos e 
secundário 

- Cartolina;  
- Impressora;  
- Papel;  
- Cola;  
- Material de 
escrita;  
-
Computadore
s  
- Jogos 
matemáticos 

 

Entre 13 e 20 
setembro 

Jogos de Apresentação 

ÁREA  - II PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR  
OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua materna 
como fator de aquisição da sua identidade cultural. 
ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  
OB III.7 Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 

Professores de 
Português do 2º 

Ciclo e Profs. 
Titulares do 1º Ciclo 

Alunos dos 1º 
e 2º ciclos 

Caderno 
diário 

Manual 
escolar 

Ana Isabel Fonseca - 
anaisabelgranjafons

eca@gmail.com 

18  
 outubro 

Sessão de cinema 
 

Filme “A Missão” 

 ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos; 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OE II.3 - Promoção de uma cultura de reflexão, nos diferentes ciclos de ensino. 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 
OB III. 3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

Departamento de 
Línguas - Grupo 300 

Todos as 
turmas do 
11.º ano 

Filme 
Computador 
Videoprojet. 

Auditório 
 

(sem custos 
associados) 

Rosa Martins 
rmso@live.com.pt 

 
Célia Gonçalves 

celia.cristina.goncal
ves@gmail.com 

mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

22  
outubro 

Torneio de Badminton 

Área I – Sucesso Académico e Educativo 
 Reduzir a taxa de abandono escolar; 
Área III - Dimensão Cultural, Social e de Cidadania 
 Incrementar anualmente em 5% o número de alunos a participar em atividades 
desportivas 

Grupo de Ed. Física 
– Departamento de 

Expressões 

Turmas dos 
7ºs e 8ºs anos 

Material 
específico da 
modalidade 

Cristina Gonçalves 
Crisdias@gmail.com 

Artur Costa 
assureiras@gmail.c

om 

28 a 31 
outubro 

Comemoração do 
Hallowe’en 

 
Sessão de cinema 
Concurso Kahoot 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OBII.5- Promover competências da comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras. 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OE II.2-Promoção de uma cultura de reflexão. 
OE II.7-Criação, adaptação e implantação de cenários inovadores de ensino e de 
aprendizagem (plataforma Kahoot). 

Professores do 
Grupo Disciplinar 
de Inglês – 1º e 

2ºCiclos 

Alunos do 1º 
e 2º ciclos 

Manual 
escolar, 

fotocópias, 
cartolinas, 

lápis de cor, 
marcadores, 
sala de aula, 
Biblioteca e 

máquina 
fotográfica. 

Anabela Vieira 
 

Anabelavieiratv@g
mail.com 

28 a 31 de  
outubro 

Comemoração do 
Halloween 

 
Decoração de alguns 

espaços da escola; 
redacção de pequenos 

textos; realização de jogos 

I. Sucesso académico e educativo 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
II. Processos para melhor aprender e ensinar 
OBII.5- Promover competências da comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras. 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OE II.2-Promoção de uma cultura de reflexão. 

 
Professora Isabel 
Friande, turmas 
P42, P43, P45 e P46 
 
 
Grupo de Inglês e 
Alunos do 3º ciclo 
 

 
 
Comunidade 
Escolar 
 
 
 
 
 

 
fotocópias, 
cartolinas, 
lápis de cor, 
marcadores, 
sala de aula, 
Biblioteca e 
máquina 
fotográfica. 
 

 
isabelfriande@g

mail.com 
lourencita@gmail

.com 
rosacarvalho47@

gmail.com 
 

leitão.teixeira@g
mail.com 

12 
novembro 

Jogos Tradicionais 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 -Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo. 
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável 

Grupo de Educação 
Física 

Comunidade 
Educativa 

 

moazmiguel@gmail
.com 

assureiras@gmail.c
om 

mailto:Crisdias@gmail.com
mailto:assureiras@gmail.com
mailto:assureiras@gmail.com
mailto:Anabelavieiratv@gmail.com
mailto:Anabelavieiratv@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
mailto:moazmiguel@gmail.com
mailto:moazmiguel@gmail.com
mailto:assureiras@gmail.com
mailto:assureiras@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

18  
 novembro 

“OS Maias: Chic a valer!” 

IV.2 | ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos; 

OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
IV.3 I ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 

OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OE II.3 - Promoção de uma cultura de reflexão, nos diferentes ciclos de ensino. 

IV.4I ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 
OB III. 3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no mundo. 

 

Departamento de 
Línguas - Grupo 

300 

Todos as 
turmas do 
12.º ano 

Computador 
Videoprojet. 
Colunas de 

som 
polivalente 

 
(sem custos 
associados) 

 
lurdes.araujo.silv

a@gmail.com 
 
 

lenabartolo@gm
ail.com 

 

30  
novembro 

e 
1  

dezembro 

Participação na Campanha 
do Banco Alimentar 

Contra a Fome 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 

OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. OB 

III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, na 

comunidade e no mundo. 

OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

OB III.7 Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 

indisciplina e da insegurança. 

Professores do 
Agrupamento 

20 
Alunos do 

Agrupamento 
10.º Ano 

 
(Voluntários) 

 
 

afonso.abelhasdem
el@gmail.com 

Novembro 
Mini-exposição temática 
na Biblioteca escolar: “O 

Barroco” 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 

aprendizagem. 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 

OB II.9 - Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.1 - Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação na 
vida escolar. 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Prof. História e 
Geografia de 

Portugal /Biblioteca 
escolar EBI 

Alunos de 6º 
ano, 

comunidade 
escolar 

Impressões 
A3 a cores 

 
Computadore

s e projetor 
da Biblioteca 

Ramiro Romão 
ramiroromao@g

mail.com 

mailto:lurdes.araujo.silva@gmail.com
mailto:lurdes.araujo.silva@gmail.com
mailto:lenabartolo@gmail.com
mailto:lenabartolo@gmail.com
mailto:ramiroromao@gmail.com
mailto:ramiroromao@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

2 a 6  
dezembro 

Comemoração do Natal  
Elaboração / Troca de 

Postais de Natal entre os 
alunos do 1º e do 2º ciclo 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.1 Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos. 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua materna 
como fator de aquisição da sua identidade cultural. 
OB II.5 Promover competências de comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras.  
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  
OB III.4 Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 
OB III.7 Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 

Professores de 
Português, Inglês, 
Ed. Visual e de Ed. 
Tecnológica do 2º 

Ciclo e Prof. 
Titulares do 3º e 4º 

anos de 
escolaridade 

Alunos do 2º 
Ciclo e do 3º e 

4º anos de 
escolaridade 

Material de 
desgaste, 

Computador, 
Internet, 
Projetor 
Máquina 

fotográfica. 

Anabela Vieira 
 

Anabelavieiratv@g
mail.com 

2 a 17  
Dezembro 

Comemoração do Natal   
 
Decoração de alguns 
espaços da escola; 
 
Elaboração de postais 

IV. Sucesso académico e educativo 

OBI.1 Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos. 

OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
V. Processos para melhor aprender e ensinar 
OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OB II.5 Promover competências de comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras.  
III: Dimensão cultural, social e de cidadania 
OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  
OB III.7 Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 

Professora Isabel 
Friande, turmas do 
10º e 11º anos do 
ensino profissional 

 
 

Grupo de Inglês 
Alunos do 3º ciclo 

Comunidade 
Escolar 

Material de 
desgaste, 

Computador, 
Internet, 
Projetor 

isabelfriande@g
mail.com 

 
 

lourencita@gmail
.com 

 
rosacarvalho47@

gmail.com 
 

leitão.teixeira@g
mail.com 

mailto:Anabelavieiratv@gmail.com
mailto:Anabelavieiratv@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

10  
dezembro 

Relembrar os limites dos 
Direitos Humanos 

(DAC a partir da CD): 
- Exposição de trabalhos em 

vários espaços da escola; 
- Pequenas apresentações 

nas salas; 
 

ÁREA I. SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I. 4. Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
Aprendizagem; 
OB I.5. Valorizar as aprendizagens dos alunos 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.2 -Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.7. Aperfeiçoar o planeamento e a articulação das práticas de ensino entre 
professores; 
OB II. 8. Promover o trabalho colaborativo entre professores. 
ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 2. Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes; 
OB III. 3. Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.5.  Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 
OB III. 7. Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 

Paula Dias e outros 
professores dos CT 

7º C e 7D em 
articulação com o 
12ºF e Professora 

Susana Lobo 

Toda a 
comunidade 

educativa 

Caixas de 
sapatos 

recicladas 
para pintar; 
Impressões; 

Tintas; … 

Pauladias50@hotm
ail.com 

10  
dezembro 

Exposição de mapas com 
informação estatística no 

âmbito do “Dia 
Internacional dos Direitos 

Humanos”.  

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I. 1 -  Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos. 
OB I. 4 -  Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
OB I. 5 -  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II. 1 -  Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OB II. 2 -  Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II. 8 -  Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OB II. 9 -  Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 
OB II. 10 -  Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 2 -  Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 
OB III. 3 -  Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB  - III. 5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 
OB III. 7 -  Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança.  

- Professoras de 
Geografia dos 

sétimos e nonos 
anos (AEPL) 

- Cristina Santos 

- Gabriela Pinto 

 

- Alunos dos 
sétimos e nonos 

anos 

(AEPL) 

- Turmas dos 
7º e 9º 
anos do 

AEPL 

 

 

 

 

- Placards 

- Cartolinas 

- Papel de 
cenário 

- Fita-cola 
dupla face 

- Fotocópias a 
cores 

- Pionés 

Prof.ª Cristina 
Santos 

 

 

mcris.santos@gmail
.com 

mailto:Pauladias50@hotmail.com
mailto:Pauladias50@hotmail.com
https://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-dos-direitos-humanos/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-dos-direitos-humanos/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-dos-direitos-humanos/
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

10 
dezembro 

Atividades alusivas aos 
Direitos Humanos: 

- Mural alusivo aos Direitos 
Humanos; 

- Leitura de Poemas/Textos 
alusivos aos Direitos 

Humanos; 
- Participação na maratona 

de cartas da Amnistia 
Internacional; 

- Elaboração de um vídeo 
sobre os Direitos 

Humanos; 
- Elaboração de um Jogo da 

Glória sobre os Direitos 
Humanos. 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.I – Compreender o que é argumentar e a sua importância no contexto 
democrático. 
OB I.2 Desenvolver competências no âmbito da prevenção da violência doméstica e 
no namoro. 
OB I.3 - Complementar e aprofundar diferentes competências adquiridas na sala de 
aula. 
ÁREA -III. DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA  
OB III. 2. Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes;  
OB III. 3. Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  
OB III.5. Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos.  
OB III. 7. Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da  
indisciplina e da insegurança.  

Susana Lobo 
Turmas de 

Geografia do 12º 
ano 

Biblioteca Escolar 

Comunidade 
educativa 

Fotocópias 
Marcadores 

Tecidos 
Tintas 

Computador/I
nternet 

susalobo@ 
gmail.com 

10 
 dezembro 

Torneio Inter-turmas de 
Badminton 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA  
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável 

Grupo de Educação 
Física 

2º e 3º Ciclo 10 Medalhas 

cecidiaf@gmail.com 

assureiras@gmail.c
om 

13 
dezembro 

Corta-Mato Escolar 
Parque do Pontido 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável 

Professores de 
Educação Física 
AEPL e da EB23 

Gonçalo Sampaio 

Alunos do 
ensino básico 
e secundário 

Medalhas 
Lanche 

(± 150 euros) 

Ricardo Rodrigues 
rmmrod@gmail.co

m 

16 e 17 
dezembro 

Torneio Inter-Turmas 
ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável 

Prof. Resp 
Professores de 
Educação Física 

Alunos do 
ensino básico 
e secundário 

Pavilhão 
Gimnodes-

portivo 

Fernando 
Fernandes 

fredynando@gmail.
com 

Duas primeiras 
semanas de 
dezembro 

Campanha Solidária de 

Natal 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo. 
OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Professores do 
Agrupamento 

Toda a 
Comunidade 

Educativa 
Fotocópias afonso.abelhasdem

el@gmail.com 

mailto:cecidiaf@gmail.com
mailto:assureiras@gmail.com
mailto:assureiras@gmail.com
mailto:fredynando@gmail.com
mailto:fredynando@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

Dezembro 

Comemoração do dia 10 
dezembro: Dia da 

Declaração Universal dos 
Direitos Humanos 

III: Dimensão cultural, social e de cidadania 
OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  
OB III.7 Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 

Professora Isabel 
Friande, turmas 

P42, P43, P45 e P46 
 

Rosa Carvalho e 
turmas 7ºD e 11ºD( 
em conjunto com 

outros docentes das 
turmas) 

Comunidade 
Escolar 

Material 
escolar, 

computador e 
Internet… 

 

isabelfriande@g
mail.com 

 
rosacarvalho47@

gmail.com 
 
 

Dezembro Ceia de Natal 
ÁREA III. DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3- Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  

Direção da escola 

Pessoal 
docente e não 

docente da 
escola 

 
Direção da escola 

ce.espl2010@gmail.
com 

Dezembro 
Mini-exposição temática 

na Biblioteca escolar: 
“Caçar ou ser caçado” 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.9 - Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.1 - Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação na 
vida escolar. 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Prof. História e 
Geografia de 

Portugal /Biblioteca 
escolar EBI 

Alunos de 5º 
ano, 

comunidade 
escolar 

Impressões 
A3 a cores 

 
Computadore

s e projetor 
da Biblioteca 

Ramiro Romão 
ramiroromao@g

mail.com 

Ao longo do 1º 
Período 

Spelling Bee Contest 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
OB.1.5-Valorizar as aprendizagens dos alunos 

Prof. de Inglês do 1º 
e 2º Ciclo 

3º, 4º, 5ºanos 

Material 
escolar, 

computador e 
Internet 

Escola Virtual 

Anabela Vieira 
 

Anabelavieiratv@g
mail.com 

mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:ramiroromao@gmail.com
mailto:ramiroromao@gmail.com
mailto:Anabelavieiratv@gmail.com
mailto:Anabelavieiratv@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

Início do segundo 
período 

Jogos Romanos de 
Tabuleiro 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.9 - Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.1 - Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação na 
vida escolar. 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

Prof. História e 
Geografia de 
Portugal /Biblioteca 
escolar EBI 

Comunidade 
escolar 

Impressões 
A3 a cores 

Ramiro Romão 
ramiroromao@g

mail.com 

1ª semana de 
janeiro 

Concurso Escrita Criativa 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.1 Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos. 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua materna 
como fator de aquisição da sua identidade cultural. 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 

reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

Professores de 
Português do 2º 

Ciclo 

Alunos do 2º 
Ciclo 

Fotocópias 
Computador 

Projetor 
 

Ana Isabel 
Fonseca - 

anaisabelgranjafons
eca@gmail.com 

 

24 
 janeiro 

Sessão de cinema 
 

Filme “Um Amor de 
Perdição” 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos; 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OE II.3 - Promoção de uma cultura de reflexão, nos diferentes ciclos de ensino. 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 
OB III. 3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

Departamento de 
Línguas - Grupo 300 

Todos as 
turmas do 
11.º ano 

Filme 
Computador 
Videoprojet. 

Auditório 
 

(sem custos 
associados) 

Rosa Martins 
rmso@live.com.pt 

 
Célia Gonçalves 

celia.cristina.goncal
ves@gmail.com 

mailto:ramiroromao@gmail.com
mailto:ramiroromao@gmail.com
mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

Mês de Janeiro 
(Data a combinar) 

Visita dos Arautos do 
Evangelho às aulas de 

EMRC durante uma 
semana 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. OB III.3 
Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, na 
comunidade e no mundo. 
OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 
OB III.7 Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 

Professor 
De EMRC 

Alunos 
inscritos na 
disciplina de 

EMRC 

 
 

afonso.abelhasdem
el@gmail.com 

27 
fevereiro 

(toda a manhã) 

Workshops “Ciência ativa”: 
- Petrografia 

- À conversa com um 
Geólogo 

- Dinâmica dos 
ecossistemas 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos. 
OB I.6 - Diversificar a oferta curricular de modo contextualizado e sustentado. 
ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.4 - Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 

Céu Baptista 
Isabel Gomes 

Marcelino Lopes 
Teresa Lacerda 

Alunos de 
10º, 11º e 

12º de 
Ciências e 

Tecnologias 

Financiament
o para 

suportar a 
deslocação 

dos 
convidados. 

 
Almoço dos 
convidados. 

 
Lembrança do 
AEPL para os 
convidados. 

mccbaptista@gmail
.com 

 
E 
 

teresalacerda@hot
mail.com 

 

28 
fevereiro 

(10h00 às 12h00) 

Mesa Redonda “Aquecer 
em lume brando, até 

quando?!” 
 

Convidados: Geólogo, 
Biólogo e Jornalista 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos. 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.4 - Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Céu Baptista 
Isabel Gomes 

Marcelino Lopes 
Teresa Lacerda 

Alunos de 11º 
e 12º de 

Ciências e 
Tecnologias 

Financiament
o para 

suportar a 
deslocação 

dos 
convidados. 
Almoço dos 
convidados. 

Lembrança do 
AEPL para os 
convidados. 

mccbaptista@gmail
.com 

 
E 
 

teresalacerda@hot
mail.com 

mailto:mccbaptista@gmail.com
mailto:mccbaptista@gmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
mailto:mccbaptista@gmail.com
mailto:mccbaptista@gmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

27 e 28 

fevereiro 
Dia do Departamento 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.- Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
ÁREA - II PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR  
OB II.10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III- Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  

Professores do 
Departamento de 

Matemática e 
Ciências Exatas 

Alunos do 
ensino 

secundário 

Materiais dos 
diferentes Lab 
Profs dos 
depart de 
Mat, Bio, 
Física e/ou 
Química da 
UM 

pausergiosilva@sap
o.pt 

23 de março 
Peddy-paper Ambiental 

 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua materna 
como fator de aquisição da sua identidade cultural.  
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OB II.10 Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular de 
diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OBIII. 1 Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação na vida 
escolar. 
OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  
OB III.4 Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 
OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos.  
OB III.6 Promover hábitos de vida saudável.  
OB III.7 Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 

Professores do 2º 
Ciclo e equipas dos 
Eco-clubes (Clube 

da Floresta Pinheiro 
Vivo e do Programa 

Eco-Escolas) 
 

Alunos do 2º 
ciclo e 

membros dos 
Eco-clubes 

Livros 
Material de 

desgaste 
Questionário 
Computador 
Plataforma 

Edmodo 
Prémios 
Máquina 

fotográfica 
 

Diferentes 
espaços da 

Escola 
 
 

Ana Isabel 
Fonseca - 

anaisabelgranjafons
eca@gmail.com 

 

mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

24 
março 

Torneio Inter-turmas de 
Andebol 

ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA  
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável  

Grupo de Educação 
Física 

2º e 3º Ciclo 10 Medalhas 

cecidiaf@gmail.com 

moazmiguel@gmail
.com 

26 
março 

Comunhão Pascal 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III 2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes 

Margarida Corsino e 
Jaime Afonso 

Alunos e 
professores 

da escola 
sede 

Pe. Bruno 
Nobre, sj 

Margarida Corsino 
mcorsinosilva@gma

il.com 

26 e 27 
março 

Torneio Inter-Turmas ÁREA II I- DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável 

Prof. Resp 
Professores de 
Educação Física 

Alunos do 
ensino básico 
e secundário 

 

Fernando 
Fernandes 

fredynando@gmail.
com 

27 
março 

Mega aula de aeróbica 
ÁREA III-  DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA  
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável  

Grupo de Educação 
Física 

Comunidade 
Educativa 

 

cecidiaf@gmail.com 

assureiras@gmail.c
om 

27 
março 

COMUNHÃO PASCAL 

Almoço Convívio 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.1 Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação na vida 
escolar. 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo. 
OB III.7 Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 

Professores do 
Agrupamento 

Toda a 
Comunidade 

Educativa 
 

Jardins 
Primeiro Ciclo 

Segundo e 
terceiros 

ciclos 

Flores e 
Decoração 

dos espaços 
da escola 

Transportes 
dos alunos 
dos Jardins 

para a escola 
de Taíde  

afonso.abelhasdem
el@gmail.com 

Março 
(20.45h) 

Retratos de Família 

ÁREA - I SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.- Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
ÁREA - II PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR  
OB II. Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua materna 
como fator de aquisição da sua identidade cultural. 
ÁREA -III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 

Margarida Corsino 
Maria de Lurdes 

Silva 

Pais, alunos e 
professores 
dos 12ºA e 

B 
Adultos do 

Centro 
Qualifica 

Pe. José 
Frazão 

Correia, sj 

Margarida Corsino 
mcorsinosilva@gma

il.com 
Rosa Martins 

rmso@live.com.pt 

mailto:cecidiaf@gmail.com
mailto:moazmiguel@gmail.com
mailto:moazmiguel@gmail.com
mailto:mcorsinosilva@gmail.com
mailto:mcorsinosilva@gmail.com
mailto:fredynando@gmail.com
mailto:fredynando@gmail.com
mailto:cecidiaf@gmail.com
mailto:assureiras@gmail.com
mailto:assureiras@gmail.com
mailto:mcorsinosilva@gmail.com
mailto:mcorsinosilva@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

OB III- Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  
OB III 1 - Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação na 
vida escolar. 
OB III 5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos 

17  
 abril 

Sessão de cinema 
 

Filme “Os Maias” 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos; 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OE II.3 - Promoção de uma cultura de reflexão, nos diferentes ciclos de ensino. 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 
OB III. 3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

Departamento de 
Línguas - Grupo 300 

Todos as 
turmas do 
11.º ano 

Filme 
Computador 
Videoprojet. 

Auditório 
 

(sem custos 
associados) 

Rosa Martins 
rmso@live.com.pt 

 
Célia Gonçalves 

celia.cristina.goncal
ves@gmail.com 

27 a 30  
 abril 

“Palavras de Liberdade” 
- Leituras partilhadas entre 

alunos e Encarregados de 
Educação em torno dos 
valores do 25 de abril de 

1974 
- Produção de textos 

alusivos. 
- Escolha de leituras… 

ÁREA I. SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I. 4. Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
Aprendizagem; 
OB I.5. Valorizar as aprendizagens dos alunos 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.1. Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem 
OB II.2 -Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.3 - Comprometer os encarregados de educação na aprendizagem dos seus 
educandos.  
OB II.9. Desenhar metodologias inovadoras na sala de aula 
OB II.10. Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito da História, visando 
a aprendizagem criativa e ativa 
ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OBIII.1 - Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação na 
vida escolar. OB III. 2. Promover um perfil humanista na formação dos jovens 
estudantes; 
OB III. 3. Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo. 
OB III.5. Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 
OB III. 7. Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 

Paula Dias 
Turmas do 9ºC e 

9ºE 

EE. destas 
duas 

turmas 
Sem custos 

Pauladias50@hotm
ail.com 

mailto:Pauladias50@hotmail.com
mailto:Pauladias50@hotmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

indisciplina e da insegurança. 

abril 
Minitorneio no Clube de 

Golfe de Braga 
ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA  
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável  

Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 3º 
e 4º ano 

Autocarro da 
câmara 

assureiras@gmail.c
om 

moazmiguel@gmail
.com 

2º período 

Exposição de maquetes 

tridimensionais de 

monumentos 

emblemáticos do 

património mundial 

(Construção com materiais 

reutilizados/reciclados) 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 

OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos. 

OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 

aprendizagem. 

OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 

OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 

OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 

maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 

OB II.3 - Comprometer os encarregados de educação na aprendizagem dos seus 

educandos. 

OB II.10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 

de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 

ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 

OB III.1 - Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação na 

vida escolar. 

OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.4 - Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 

do desenvolvimento sustentável. 

- Professoras de 
Geografia do 

sétimo ano (AEPL) 
- Cristina Santos 
- Gabriela Pinto 

 
- Alunos do sétimo 

ano 
(AEPL) 

- Turmas do 

7º ano da EB 

do Ave (A, B) 

e da ESPL (C e 

D) 

- Comunidade 

educativa 

- Mesas para 

exposição 

- Placards 

- Cartolinas 

- Papel de 

cenário 

- Fita-cola 

dupla face 

- Fotocópias a 

cores 

Prof.ª Gabriela 

Pinto 

 

 

gabrielapt4@gmail.

com 

mailto:assureiras@gmail.com
mailto:assureiras@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

2º Período 

Palestra “Prevenir para 
não remediar” 

(Cuidados de saúde 
primária que contribuam 
para prevenir vários tipos 

de patologias) 

ÁREA I - Sucesso académico e educativo 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos. 
OB I.2 - Melhorar os níveis de assiduidade dos alunos.  
OB I.3 - Reduzir a taxa de abandono escolar.  
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
ÁREA III - Dimensão cultural, social e de cidadania 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável. 

Céu Baptista 
Teresa Lacerda 

Alunos do 
9º ano 

Lembrança do 
AEPL para os 
convidados. 

mccbaptista@gmail
.com 

 
E 
 

teresalacerda@hot
mail.com 

2º  período 
Saída de campo: Visita ao 
Santuário de Nossa 
Senhora de Porto de Ave 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.9 - Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos 

Prof. História e 
Geografia de 

Portugal 

Alunos de 6º 
ano, 

comunidade 
escolar 

 
Ramiro Romão 
ramiroromao@g

mail.com 

2º  período 
Mini-exposição temática 
na Biblioteca escolar: “A 

Idade Média” 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.9 - Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.1 - Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação na 
vida escolar. 

Prof. História e 
Geografia de 

Portugal /Biblioteca 
escolar EBI 

Alunos de 5º 
ano, 

comunidade 
escolar 

Impressões 
A3 a cores 

 
Computadore

s e projetor 
da Biblioteca 

Ramiro Romão 
ramiroromao@g

mail.com 

mailto:mccbaptista@gmail.com
mailto:mccbaptista@gmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
mailto:ramiroromao@gmail.com
mailto:ramiroromao@gmail.com
mailto:ramiroromao@gmail.com
mailto:ramiroromao@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

2º  período 

Mini-exposição temática 
na Biblioteca escolar: 

“Liberdade e Direitos do 
Homem” 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.9 - Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.1 - Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação na 
vida escolar. 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Prof. História e 
Geografia de 

Portugal /Biblioteca 
escolar EBI 

Alunos de 6º 
ano, 

comunidade 
escolar 

Impressões 
A3 a cores 

 
Computadore

s e projetor 
da Biblioteca 

Ramiro Romão 
ramiroromao@g

mail.com 

9  
Maio 

Dia da Europa 
 

Palestra 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.I – Compreender o que é argumentar e a sua importância no contexto 
democrático. 
OB I.3 - Complementar e aprofundar diferentes competências adquiridas na sala de 
aula. 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.I- Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
ÁREA -III. DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA  
OB III. 2. Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes;  
OB III. 3. Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  
OB III.5. Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos.  

Susana Lobo 
Turmas de 

Geografia do 11º 
ano 

  

susalobo@ 
gmail.com 

mailto:ramiroromao@gmail.com
mailto:ramiroromao@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

Final de maio ou 
princípio de junho 

Participação na Campanha 
do Banco Alimentar 

Contra a Fome 
 

Final de maio ou princípio 
de junho 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. OB III.3 
Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, na 
comunidade e no mundo. 
OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 
OB III.7 Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 

Professores do 
Agrupamento 

25 
Alunos do 

Agrupamento  
(Voluntários) 

 
  

afonso.abelhasdem
el@gmail.com 

 

Maio  Feira da Primavera 

ÁREA -I. SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO  
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
 OBI.5 Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
 ÁREA -II. PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR  
OBII.2 Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem.  
OB II.10 Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular de 
diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
 ÁREA -III. DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA  
OBIII. 1 Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação na vida 
escolar.  
OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
 OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.   
OB III.4 Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável.  
OB III.6 Promover hábitos de vida saudável.   
OB III.7 Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança.  
Comunidade 

Comunidade 
escolar 

Comunidade 
educativa 

Material de 
desgaste; 

 
Trabalhos 
realizados 

pelos alunos; 
 

Produtos 
enviados 

pelos Enc. de 
Educação/ 

pais; 
 

Barraquinhas 
 

CMPL 

Elsa Fernandes - 
coordenadorebiave

@gmail.com 

Ana Isabel Fonseca 
– anaisabelgranj 
afonseca@gma 

il.com 

3º Período 
(em data a definir, 
preferenciamente 
durante a Semana 

da Leitura) 

Os Pais Leem na Escola 

ÁREA -I. SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO  
OBI.1 Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos. 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA -II. PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR  
OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua materna 

Professores de 
Português do 2º 

Ciclo 
 

Alunos do 2º 
Ciclo e Enc. de 

Educação / 
Pais 

 

Livros / textos 
Material de 

desgaste 
Computador 

Projetor 
Certificado de 
participação 

Máquina 

Ana Isabel 
Fonseca - 

anaisabelgranjafons
eca@gmail.com 

 

mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com


Plano Anual de Atividades – 2019-2020 Página 32 

 

Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

como fator de aquisição da sua identidade cultural. 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
ÁREA -III. DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA  
OBIII. 1 Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação na vida 
escolar. 
OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

fotográfica 
 

Biblioteca 
Escolar 

 

3º Período 

Ciência, Literatura e 
Direitos humanos: 

apresentação do livro Zahra 
pelo autor – Tomás Sopas 

Bandeira – com discussão a 
respeito das temáticas 

envolvidas 

ÁREA III - Dimensão cultural, social e de cidadania 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Rosa Sousa 
Teresa Lacerda 

10º ano 
Lembrança do 

AEPL para o 
convidado. 

teresalacerda@hot
mail.com 

(sujeito às datas de 

realização a nível 

nacional) 

Canguru Matemático sem 

fronteiras 

 

Olimpíadas da Matemática 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.- Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
ÁREA - II PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR  
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III- Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  

Professores de 

matemática 

em articulação com 

a  Biblioteca Escolar 

Alunos dos 2º 

e 3º ciclos e 

secundário 

- Papel 
- 

Fotocopiador

a 

- Diploma de 

participação 

 

Final do ano letivo 
Ação de formação sobre 

“Técnicas de Pintura ” 

ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.3 Comprometer os encarregados de educação na aprendizagem dos seus 
educandos. 
OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 

Grupo de E. Visual. 
Prof. Rui  Santos 

 
Alunos da escola 

Comunidade 
Educativa. 

 
Rui Santos 

ruisantosmail@gma
il.com 

Final do ano letivo “Grande Exposição 2020” 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.3 Comprometer os encarregados de educação na aprendizagem dos seus 
educandos. 

Grupo de E. Visual. 
Prof. Rui  Santos 

 
Alunos da escola 

Comunidade 
Escolar 

 
Rui Santos 

ruisantosmail@gma
il.com 

mailto:teresalacerda@hotmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

Final do ano letivo 
S. João – Sardinhada na 

escola 

ÁREA III. DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  

Direção da escola 

Pessoal 
docente e não 

docente da 
escola 

 
Direção da escola 

ce.espl2010@gmail.
com 
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Atividades 

Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessários / 

custos 

Responsável 

atividade 

email 

12  
setembro 

Receção às crianças / 
Encarregados de Educação 

ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.3 -  os encarregados de educação na aprendizagem dos seus educandos 
ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.1 - Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação na 
vida escolar.  

Educadoras de 
infância 

Crianças da ed. 
pré-escolar 

 
 

Todos os 
docentes 

do 
Pré-escolar 

Ao longo do 
ano letivo 

Atividades decorrentes da 
participação no projeto de 

Promoção e Educação para a 
Saúde (PES) 

ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.6- Promover hábitos de vida saudável  

Educadoras de 
infância 

Crianças da ed. 
pré-escolar 

 

Todos os 
docentes 

do 
Pré-escolar 

Ao longo do 
ano letivo 

Atividades decorrentes da 
participação no Plano Nacional 

de Leitura (PNL) 

ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.3 -Comprometer os encarregados de educação na aprendizagem dos seus 
educandos 
OB II.5 -Promover competências de comunicação oral e escrita nas línguas 

Educadoras de 
infância 

Crianças da ed. 
pré-escolar 

Bibliotecas 
Novas 

tecnologias 

Todos os 
docentes 

do 
Pré-escolar 

Ao longo do 
ano letivo 

Adesão a projetos que se 
revelem pertinentes propostos 

pela autarquia ou outros 
 

PISCINA 

ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.6- Promover hábitos de vida saudável  
OB III. 1- Reforçar a participação das crianças, pais e encarregados de educação na 
vida escolar 

 
Crianças da ed. 

pré-escolar 
 

Autocarro da 
CM 
… 

 

Ao longo do 
ano letivo 

Atividades decorrentes da AAAF 
ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I. 2- Melhorar os níveis de assiduidade dos alunos 

Monitoras/es da 
AAAF 

Crianças da Pré-
escolar 

Salas 
Cozinhas 
Recreio 

Meio 
circundante 

Associação em 
Diálogo 

Centrom Socail 
e Paroquial e 

Garfe 

4 
outubro 

Dia do Mundial do Animal 

ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 3- Fomentar a consciência cultural, ambiental e de cidadania na escola, na 
comunidade e no Mundo 
OB III. 5- Estimular a expressão crítica e coletiva das crianças 

Educadoras de 
infância 

Crianças da ed. 
pré-escolar 

 

Todos os 
docentes 

do 
Pré-escolar 
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessários / 

custos 

Responsável 

atividade 

email 

16 
outubro 

Dia Mundial da Alimentação 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 6- Promover hábitos de vida saudável 

Educadoras de 
infância 

Crianças da ed. 
pré-escolar 

Cozinha, fruta, 
Vegetais,… 

Todos os 
docentes 

do 
Pré-escolar 

11 
novembro 

Magusto 
(Dia S. Martinho) 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, ambiental e de cidadania na escola, na 
comunidade e no Mundo 

Educadoras de 
infância 

Crianças da ed. 
pré-escolar 

 
 

Todos os 
docentes 

do 
Pré-escolar 

15 
novembro 

Dia Internacional da Tolerância 
ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo 

Educadoras de 
infância 

Crianças da ed. 
pré-escolar 

Computador 
Bibliografia 
Narrativa: O 
Patinho Feio 

Todos os 
docentes 

do 
Pré-escolar 

20 
novembro 

Dia Internacional dos Direitos 
da Criança 

ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 3- Fomentar a consciência cultural, ambiental e de cidadania na escola, na 
comunidade e no Mundo 

Educadoras de 
infância 

Crianças da ed. 
pré-escolar 

Computador 
Bibliografia 

Todos os 
docentes 

do 
Pré-escolar 

22 
novembro 

Dia Mundial da Ciência 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 

Educadoras de 
infância  

Professores do 1º 
ciclo 

Crianças da ed. 
pré-escolar 

Materiais de 
ciências 

Todos os 
docentes 

do 
Pré-escolar 
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessários / 

custos 

Responsável 

atividade 

email 

Dezembro 

Vivência do Natal / Festa da 
Família 

 
(participação na tradição local 

dos presépios - JI Garfe 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo 

Educadoras de 
infância  

Professores do 1º 
ciclo 

Crianças da ed. 
pré-escolar 

Pais/encarregado
s de educação 

Adereços 
Materiais de 
exp. plástica 

Todos os 
docentes 

do 
Pré-escolar 

Janeiro Vivência dos Reis 
ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo 

Educadoras de 
infância 

Crianças da ed. 
pré-escolar 

Cartolinas 
colas… 

Todos os 
docentes 

do 
Pré-escolar 

21 
 fevereiro 

Desfile de Carnaval 
nas localidades 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo 

Educadoras de 
infância 

Crianças da ed 
pré-escolar 

 
Comunidade local 

Todos os 
docentes 

do 
Pré-escolar 

 

19 
 março 

Vivência do 
Dia do PAI 

ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. -3 Fomentar a consciência cultural, ambiental e de cidadania na escola, na 
comunidade e no Mundo 

Educadoras de 
infância 

Crianças da ed 
pré-escolar 

Todos os 
docentes 

do 
pré-escolar 

 

A definir BA 
 março 

Semana da promoção da leitura 
e escrita 

Promover competências de 
comunicação 

ÁREA II PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II. 1- Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem 
OB II. 3- Comprometer os encarregados de educação na aprendizagem dos seus 
educandos 

Educadoras de 
Infância 

Crianças da ed. 
pré- escolar 

 
Comunidade 

Todos os 
docentes do 
pré escolar 
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessários / 

custos 

Responsável 

atividade 

email 

Abril  
Dia Mundial da 

Floresta/Árvore/ Primavera/ 
Poesia / Água 

ÁREA II PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II. 10- Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa  
OB II. 9- Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de atividades 

Educadoras de 
Infância 

 

Crianças da ed. 
pré- escolar 

 
Comunidade 

Todos os 
docentes do 
pré escolar 

 

Abril  

Vivência da 
PÁSCOA 

 
Comunhão Pascal 

ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 1- Reforçar a participação das crianças, pais e encarregados de educação na 
vida escolar 

Comunidade 
educativa 

 
Comunidade 

educativa 

Crianças da ed. 
pré-escolar 

Todos os 
docentes 

do 
Pré-escolar 

 

15 
maio 

Comemoração 
Do Dia da Família 

ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 1- Reforçar a participação das crianças, pais e encarregados de educação na 
vida escolar 

Educadoras de 
Infância 

 

Crianças da 
ed.pré-escolar 

Todos os 
docentes 

do 
Pré-escolar 

 

abril/ 
maio 

Vivência do Dia da Mãe 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 3- Fomentar a consciência cultural, ambiental e de cidadania na escola, na 
comunidade e no Mundo 

Educadoras de 
Infância 

Crianças da ed. 
pré-escolar 

Todos os 
docentes 

do 
Pré-escolar 

 

Maio/ 
junho 

Dia da Integração 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização das crianças pela sua 
aprendizagem 
OB I.5- Valorizar as aprendizagens das crianças 

Educadoras de 
Infância 

Professores 1º ciclo 

Crianças da ed. 
pré-escolar 

 
1º Ciclo 

Todos os 
docentes 

do 
Pré-escolar 
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessários / 

custos 

Responsável 

atividade 

email 

Junho Dia Mundial da Criança 
ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo 

Educadoras de 
Infância 

Crianças da ed. 
pré-escolar 

Comunidade 

Todos os 
docentes 

do 
Pré-escolar 

 

Junho  
Semana Verde 

Comemoração do Dia Mundial 
do Ambiente 

ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.9 - Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de atividades  
OB II.10 - Potenciar o ensino prático e experimental 
ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo 

Educadoras de 
Infância 

Crianças da ed. 
pré-escolar 

Comunidade 

Variados 
 

Materiais 
reciclados 

Todos os 
docentes do 
Pré-escolar 

12/19  
junho  

Festa de Final de Ano 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.1 - Reforçar a participação das crianças, pais e encarregados de educação na 
vida escolar  
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo 

Educadores de 
infância 

Comunidade 

Comunidade 
Escolar 

Comunidade 
Educativa 

A definir por 
cada 

estabeleciment
o 

Todos os 
docentes do 
Pré-escolar 

 
Visitas de Estudo 

Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores 
e intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

24 
março 

 

Visita à Casa de Serralves 
 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, ambiental e de cidadania na escola, na 
comunidade e no Mundo 
OB III. 4 - Consciencializar as crianças para importância da consecução dos 
objetivos do desenvolvimento sustentável 

Educadores de 
infância 

Crianças da Ed. 
Pré-escolar 

Autocarros 
Chapéus do 

Agrupamento 

Educadoras de 
infância 
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores 
e intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

3 
junho 

 

Visita de estudo ao Centro de 
Educação Ambiental de 

Esposende 
 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, ambiental e de cidadania na escola, na 
comunidade e no Mundo 
OB III. 4 - Consciencializar as crianças para importância da consecução dos 
objetivos do desenvolvimento sustentável 

Educadores de 
infância 

Crianças da Ed. 
Pré-escolar 

Autocarros 
Chapéus do 

Agrupamento 

Educadoras de 
infância 

18 
junho 

 

Visita de estudo à praia 
Vila do Conde  

(JI Simães) 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, ambiental e de cidadania na escola, na 
comunidade e no Mundo 

Educadores de 
infância 

Crianças da Ed. 
Pré-escolar 

Autocarros 
Chapéus do 

Agrupamento 

Educadoras de 
infância 

 

 

Plano de atividades de animação e apoio à família -  Garfe 

 

 

Atividades a desenvolver no prolongamento de horário do Centro Social e Paroquial de Garfe, com saídas ao exterior, durante o 3º período: 

 

- Comemoração de aniversário dos idosos do C.S.P.G. 

- Passeios ao ar livre, na freguesia 

- Jogos no campo de futebol 

- Passeios à Carvalha de Calvos e Parque do Pontido 

- Ida ao cinema e McDonalds a Braga 

- Natação nas piscinas Municipais 

- Piquenique no espaço de lazer junto à Capela de S. Roque e Campo de Gondiães 

 

 

 

 

A ter em conta: 

 

Só podem acompanhar o grupo nas atividades do exterior aquelas crianças que tenham autorizações de saídas devidamente assinadas 
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PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DE SIMÃES,TAÍDE e TRAVASSOS 

Plano de Atividades de Natal – Dezembro 2019                   
 

 

 

 
 Quarta 18/12 Quinta 19/12     Sexta 20/12 Segunda 23/12 Quinta 26/12 

 Acolhimento/Atividades Livres 
Manhã Atelier de 

Expressão 
Plástica 

 
Culinária 

 

Canções de Natal 
 

Jogos livres  

 
Culinária: aletria 

Atelier de 
Expressão 

Plástica 
 Almoço/ Hora do Recreio 

Tarde Atividades livres Aula de Dança English Day Psicomotricidade  
Expressão 

motora 
Material 

necessário 
Boa disposição! Roupa prática 

e sapatilhas. 
Boa disposição! Roupa prática e 

sapatilhas. 
Roupa prática e 
sapatilhas. 

 

 

 
 Sexta 27/12 Segunda 30/12 Quinta 02/01 Sexta 03/01  

 Acolhimento/Atividades Livres 
Manhã  

Atelier de 
Expressão 

Plástica 

 
Caminhada ao ar 

livre  

 
Dança livre 

 
Atelier de 
Culinária 

 
 
 

 Almoço/ Hora do Recreio 
Tarde  

Expressão 
motora 

 
Psicomotricidade 

 
Aula de Dança 

 
English Day 

 
 

Material necessário Roupa prática e 
sapatilhas. 

Roupa prática e 
sapatilhas. 

Roupa prática e 
sapatilhas. 

Boa disposição!  

 

 

 

ESTÁ PREVISTA UMA ATIVIDADE NO EXTERIOR (CINEMA EM BRAGA) EM DATA AINDA A DEFINIR, POIS AGUARDAMOS 
DISPONIBILIDADE DE TRANSPORTE 
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PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DE SIMÃES,TAÍDE e TRAVASSOS 

Plano de Atividades – PÁSCOA 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Segunda 
30/03/2020 

Terça 
31/03/2020 

Quarta 
01/04/2020 

Quinta 
02/04/2020 

Sexta 
03/04/2020 

 Acolhimento/Atividades Livres 
Manhã  

Jogos 
Tradicionais 
(ex. jogo dos 

sacos) 

 
Caminhada 

 

Atelier de 
Culinária:  
PÃO DE LÓ 

 

 
Atelier de 
Bijuteria 

 

 
Atelier de 

Plasticina e 
Pinturas 

Livres  

 Almoço/ Hora do Recreio 

Tarde  
Aula de 

PSICOMOTRICI
DADE  

 
‘’Faz de Conta’’ 

 
Brincadeiras e 

lanche no 
Terreiro 

 
Aula de  
ARTES 

PERFORMATIV
AS 

 
 

English Day 

Material 
necessário 

Roupa e 
calçado 
prático. 

Roupa e 
calçado 
prático. 

Roupa e calçado 
prático. 

Roupa e calçado 
prático. 

 

 Segunda 06/04/2018 Terça 07/04/2018 Quarta 08/04/2018 Quinta 09/04/2018 

 Acolhimento/Atividades Livres 

Manhã  
Caminhada ao 

Santuário 

SAIDA PARA O 
EXTERIOR- LOCAL 

A DEFINIR 

Atelier de 
Plasticina e 

Pinturas Livres 

Atelier de 
Culinária:  

CREPES  

 Almoço/ Hora do Recreio 

Tarde  
Aula de 

PSICOMOTRICIDADE 

 
SAIDA PARA O 

EXTERIOR- LOCAL 
A DEFINIR 

 
Brincadeiras no 

parque 

 
Aula de  
ARTES 

PERFORMATIVAS 

Material 
necessário 

Roupa e calçado 
prático. 

Boa disposição. Roupa e calçado 
prático. 

 



Plano Anual de Atividades – 2019-2020 Página 43 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano Anual de Atividades – 2019-2020 Página 44 

 

 
 

7- Plano Anual de Atividades 
 

1º Ciclo 

 
Ano Letivo 2019-2020 

 
[Aprovado em C. Pedagógico, -- de outubro de 2019]
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Datas Atividade 
 

Áreas prioritárias do Projeto Educativo /Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

13 

setembro 
Receção os alunos 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no mundo 

Professores do 1º 

ciclo e alunos. 

Pessoal não 

docente. 

Alunos do 1º 

ciclo e 

comunidade 

educativa. 

Material de 

desgaste. 

Balões. 

Professores do 

1º ano 

Margracafmail.c

om 

16 

outubro 

Dia Mundial da 

Alimentação 

 

Palestra de uma técnica 

Experiências com os 

alimentos (queijo) 

Gelados saudáveis 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.1 - Promover hábitos de vida saudável 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no mundo  

Professores do 1º 

ciclo e de 

enriquecimento 

curricular, 

auxiliares de ação 

educativa e alunos. 

Alunos do 1º 

ciclo e 

comunidade 

educativa. 

Material 

reciclado e 

desgaste. 

Professores do 

2º ano 

olguinhaf@hot

mail.com 

11 

novembro 

S. Martinho 

Recolha de Provérbios e 

canções relacionados com 

o S. Martinho; 

Construção do “Painel de S. 

Martinho” 

Magusto 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.1 - Promover hábitos de vida saudável 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no mundo 

Professores do 1º 

ciclo, e de 

enriquecimento 

curricular, 

educadora, 

auxiliares de ação 

educativa e alunos. 

Alunos do 1º 

ciclo, alunos do 

pré-escolar da  

EBI Ave e 

comunidade 

educativa. 

Castanhas, 

limonada, 

material de 

desperdício e 

construção de 

cestas para as 

castanhas. 

Professores do 

3º ano 

rosa_veloso07

@hotmail.com 

14 

dezembro 

Festa de Natal 

Festa com todas as turmas 

do 1º ciclo, em local a 

definir, aberta aos 

encarregados de educação 

 ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.1 - Reforçar a participação das crianças, pais e encarregados de educação na 
vida escolar  
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no mundo 

Professores do 1º 

ciclo e de 

enriquecimento 

curricular, alunos, 

auxiliares de ação 

educativa, pais e 

encarregados de 

educação. 

Alunos do 1º 

ciclo e 

pais e 

encarregados 

de educação. 

Material de 

desgaste e 

decoração do 

espaço da festa. 

Professora 

Graça, 

professores do 

4ºano 

margracaf@ 

gmail.com 

Antosil@net.sa
po.pt 

10 

janeiro 

Janeiras 

Cantar as Janeiras aos pais 

e encarregados de 

educação na Escola Básica 

do Ave. 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no mundo 

Alunos, professores 

do 1º ciclo e de 

enriquecimento 

curricular e 

auxiliares de ação 

educativa. 

Alunos do 1º 

ciclo e 

comunidade 

educativa. 

Material de 

desgaste para a 

confeção das 

coroas dos Reis. 

Professores do 

1º ano 

margracaf@ 

gmail.com 
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Datas Atividade 
 

Áreas prioritárias do Projeto Educativo /Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

21 

fevereiro 

Carnaval 

 

Desfile de Carnaval 

(tema a definir) 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no mundo 

Professores do 1º 

ciclo e de 

enriquecimento 

curricular, 

educadora, 

auxiliares de ação 

educativa e alunos. 

Alunos do 1º 

ciclo, alunos do 

pré-escolar e 

comunidade 

educativa. 

Material de 

desgaste, 

papel de várias 

cores  e 

materiais de 

decoração. 

Professores do 

2º ano 

olguinhaf@hot

mail.com 

18 

março 

Dia do Pai 

Construção de poemas 

Lembranças /postais 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação das crianças 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica e coletiva das crianças 

Alunos, 

professores do 1º 

ciclo e de 

enriquecimento 

curricular e 

auxiliares de ação 

educativa . 

Alunos do 1º 

ciclo e 

comunidade 

educativa. 

Material de 

desgaste para as 

várias 

atividades, 

margracaf@ 

gmail.com 

 

rosa_veloso07

@hotmail.com 

20- 

março 

Dia da poesia, água, 

floresta e primavera 

 

-Atividades na carvalha de 

calvos 

ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.3 - Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de atividades 
OB II.5 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do currículo de 

diferentes disciplinas visando a aprendizagem criativa e ativa. 

Alunos, 

professores do 1º 

ciclo e de 

enriquecimento 

curricular e 

auxiliares de ação 

educativa . 

Alunos do 1º 

ciclo e 

comunidade 

educativa. 

Material de 

desgaste para as 

várias 

atividades, 

árvores de fruto 

e material para 

as experiências. 

Professores do 

4º ano 

 

Eco escolas 

Antosil@net.sa

po.pt 

27 

março 

Festa de encerramento do 

2º período 

Vivência da Páscoa 

Comunhão Pascal com toda 

a comunidade educativa 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.1 - Reforçar a participação das crianças, pais e encarregados de educação na 
vida escolar  
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no mundo 

Professores do 1º 

ciclo e de 

enriquecimento 

curricular, 

auxiliares de ação 

educativa e alunos. 

Alunos do 1º 

ciclo e 

comunidade 

educativa . 

Material de 

desgaste. 

Professores do 

1º ano 

margracaf@ 

gmail.com 
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Datas Atividade 
 

Áreas prioritárias do Projeto Educativo /Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

24 

abril 

Comemoração do dia 25 de 

abril 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
 OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos 

Professores do 1º 

ciclo e de 

enriquecimento 

curricular, 

auxiliares de ação 

educativa e alunos. 

Alunos do 1º 

ciclo e 

comunidade 

educativa . 

Material de 

desgaste. 

Professor Silva 

Antosil@net.sa

po.pt 

30 

abril 

Dia da Mãe 

Construção de poemas 

Construção de lembranças/ 

postais 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação das crianças 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica e coletiva das crianças 

Alunos, 

professores do 1º 

ciclo e de 

enriquecimento 

curricular e 

auxiliares de ação 

educativa . 

Alunos do 1º 

ciclo e 

comunidade 

educativa. 

Material de 

desgaste para as 

várias 

atividades, 

Professor Silva, 

Professora Ana, 

professora Olga 

e biblioteca 

Antosil@net.sa

po.pt 

olguinhaf@hot

mail.com 

Durante o mês de 

maio 
Dia da integração 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização das crianças pela sua 
aprendizagem 
OB I.5 Valorizar as aprendizagens das crianças 

Professores do 1º 

ciclo e de 

enriquecimento 

curricular, 

educadora, 

auxiliares de ação 

educativa e alunos. 

Alunos do 1º 

ciclo, alunos do 

pré-escolar e 

comunidade 

educativa. 

Material de 

desgaste para as 

várias 

atividades, 

Professores do 

1º ano 

margracaf@ 

gmail.com 

1 

junho 

Dia Mundial da Criança 

 

-Atividades com jogos 

tradicionais e lanche 

convívio, em local a 

designar 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no mundo 

Alunos, 

professores do 1º 

ciclo e de 

enriquecimento 

curricular e 

auxiliares de ação 

educativa. 

Alunos do 1º 

ciclo e alunos 

do pré-escolar. 

Material para a 

realização dos 

jogos 

tradicionais. 

 

Lanche. 

Professor Silva, 

Professora Ana, 

professora Olga 

e biblioteca 

articulação com 

Eco escolas 

antosil@net.sa

po.pt 

olguinhaf@hot

mail.com 

mailto:Antosil@net.sapo.pt
mailto:Antosil@net.sapo.pt
mailto:antosil@net.sapo.pt
mailto:antosil@net.sapo.pt
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Datas Atividade 
 

Áreas prioritárias do Projeto Educativo /Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

19  

junho 

Festa de encerramento das 

atividades letivas 

Festa de finalistas 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no mundo 

Alunos, 

professores do 1º 

ciclo e de 

enriquecimento 

curricular, 

auxiliares de ação 

educativa, pais e 

encarregados de 

educação. 

Alunos do 1º 

ciclo e 

comunidade 

educativa. 

Material de 

desgaste para a 

decoração do 

espaço da festa. 

Todos  os 

docentes do 1º 

ciclo 

margracaf@ 

gmail.com 

 
Visitas de Estudo 

Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

Data a definir 
Visita ao castelo de 

Lanhoso 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, ambiental e de cidadania na escola, na 
comunidade e no Mundo 
OB III. 4 - Consciencializar as crianças para importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável 

Professores titulares 
de turma do 4º ano 

Alunos do 
4ºano 

Material de 

desgaste 

(papel, canetas, 
cores) 

Professores do 
4º ano 

Antosil@net.sap
o.pt 

Ampocas@gmail
.com 

Dezembro Ida ao Teatro 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, ambiental e de cidadania na escola, na 
comunidade e no Mundo 
OB III. 4 - Consciencializar as crianças para importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável 

Professores do 1º 

ciclo e 

enriquecimento 

curricular, 

Auxiliares de ação 

educativa, alunos. 

Juntas de freguesia. 

Alunos do 1º 

ciclo 

O custo 
estimado será 
de 10€ para o 
transporte  e 
entrada no 
teatro, por 

aluno 

Graça Lopes 
 

margracaf@ 

gmail.com 

18 

maio 

Visita ao museus Ex- votos 

Taíde 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, ambiental e de cidadania na escola, na 
comunidade e no Mundo 
OB III. 4 - Consciencializar as crianças para importância da consecução dos objetivos 

do desenvolvimento sustentável 

OB III. 5 – Estimular a expressão crítica individual e colectiva dos alunos 

Professores do 1º 

ciclo e de 

enriquecimento 

curricular 

Alunos do 1ºciclo 

Alunos do 1ª 

ciclo 
 

Professores do 
1º ciclo 
margracaf@ 
gmail.com 

mailto:Antosil@net.sapo.pt
mailto:Antosil@net.sapo.pt
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

29 

maio 

Visita de Estudo ao Sea Life 

Parque da cidade 

 

Museu da água 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, ambiental e de cidadania na escola, na 
comunidade e no Mundo 
OB III. 4 - Consciencializar as crianças para importância da consecução dos objetivos 

do desenvolvimento sustentável 

OB III. 5 – Estimular a expressão crítica individual e colectiva dos alunos 

Alunos 

Professores do 1º 

ciclo e de 

enriquecimento 

curricular 

Auxiliares de ação 

educativa 

Alunos do 1º 

ciclo 

Professores do 

1º ciclo e 

enriqueciment

o curricular 

Auxiliares de 

ação educativa 

O custo 

estimado será 

de 20€ para o 

transporte e 

bilhete, por 

aluno 

Graça Lopes 
 

margracaf@ 

gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 



 

50 

 
 
 

8- Planificação das atividades e das visitas 
de estudo do ensino profissional por turma 

 
 

 
 

[Aprovado em C. Pedagógico, 13 de outubro de 2019] 
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8.1- P40 - Curso Técnico de Auxiliar de Saúde 

Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

2º Periodo/3º 
periodo 

Visita de estudo à Casa de 
Saúde do Bom Jesus 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1- Melhorar de forma sustentada os resultados académicos; 
OB I.4- Promover a autonomia e responsabilidade dos alunos pela sua 

aprendizagem;  
OB I.5- Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

Ana Ricarda Quintas 
Cristina Pinho 

P40 
Autocarro da 
Câmara de PL 

Ana Quintas 

 
 
8.2- P41 - Curso Técnico de Gestão de Equipamentos  

Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

17 
fevereiro 

Altice Labs 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
OB I.5 Valorizar as aprendizagens dos alunos 
OB I.6 Diversificar a oferta curricular de modo contextualizado e sustentado 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR: 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Ana Ferreira 
Rosa Costa 

Aurélio Correia 
Ângelo Dias 

P41 
Autocarro – 

275€ 

Ana Ferreira 
ninhasalf@gmai

l.com 
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8.3- P42 - Curso Técnico Turismo 

Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

28 a 31 de  
outubro 

Comemoração do 
Halloween 

 
Decoração de alguns 

espaços da escola; 
redacção de pequenos 

textos; realização de jogos 

I. Sucesso académico e educativo 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
II. Processos para melhor aprender e ensinar 
OBII.5- Promover competências da comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras. 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OE II.2-Promoção de uma cultura de reflexão. 

 
Professora Isabel 
Friande, turmas 
P42, P43, P45 e P46 
 
 
Grupo de Inglês e 
Alunos do 3º ciclo 
 

Comunidade 
Escolar 

 
fotocópias, 
cartolinas, lápis 
de cor, 
marcadores, 
sala de aula, 
Biblioteca e 
máquina 
fotográfica. 
 

 
isabelfriande
@gmail.com 
lourencita@g

mail.com 
rosacarvalho4
7@gmail.com 

 
leitão.teixeira
@gmail.com 

Dezembro 

Comemoração do dia 10 
dezembro: Dia da 

Declaração Universal dos 
Direitos Humanos 

III: Dimensão cultural, social e de cidadania 
OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  
OB III.7 Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 
 

Professora Isabel 
Friande, turmas 
P42, P43, P45 e P46 
 
Rosa Carvalho e 
turmas 7ºD e 11ºD( 
em conjunto com 
outros docentes das 
turmas) 
 

Comunidade 
Escolar 

Material 
escolar, 
computador e 
Internet… 
 

isabelfriande
@gmail.com 

 
rosacarvalho4
7@gmail.com 

 
 

16 e 17 
abril 

Visita de estudo a Lisboa 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos; 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem; 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes; 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem; 

Alunos P42 
Turmas P42 e 

P44 

Viagem, 
alojamento e 
entrada em 

museus/oceaná
rio 

 
70€ por aluno 
(estimativa) 

Cristina Santos 
 

mcris.santos@g
mail.com 

Ao longo do ano  
 

Celebração de algumas 
datas festivas alusivas à 

cultura dos países 
anglófonos no espaço da 

biblioteca 

I-Sucesso académico e educativo 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
OB.1.5-Valorizar as aprendizagens dos alunos 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

Professora Isabel 
Friande, turmas P42 
e P46 
Grupo de Inglês 
Alunos do 3º ciclo e 
Ens. Sec. 

Comunidade 
Escolar 

Material 
escolar, 

computador e 
Internet 

Escola Virtual 

isabelfriande
@gmail.com 

 
lourencita@g

mail.com 
 

mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:mcris.santos@gmail.com
mailto:mcris.santos@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

rosacarvalho4
7@gmail.com 

 
leitão.teixeira
@gmail.com 

 

 
 
8.4- P43 - Curso Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 

Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

28 a 31 de  
outubro 

Comemoração do 
Halloween 

 
Decoração de alguns 

espaços da escola; 
redacção de pequenos 

textos; realização de jogos 

I. Sucesso académico e educativo 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
II. Processos para melhor aprender e ensinar 
OBII.5- Promover competências da comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras. 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OE II.2-Promoção de uma cultura de reflexão. 

 
Professora Isabel 
Friande, turmas 
P42, P43, P45 e P46 
 
 
Grupo de Inglês e 
Alunos do 3º ciclo 
 

Comunidade 
Escolar 

 
fotocópias, 
cartolinas, lápis 
de cor, 
marcadores, 
sala de aula, 
Biblioteca e 
máquina 
fotográfica. 
 

 
isabelfriande
@gmail.com 
lourencita@g

mail.com 
rosacarvalho4
7@gmail.com 

 
leitão.teixeira
@gmail.com 

20  
novembro 

Visita de Estudo – Braga: 
Casa da Ciência Viva 

e 
Estádio Municipal de Braga 

 ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos; 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem; 
 ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem; 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes; 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

Departamento de 
ciências 

experimentais / 
grupo 550 - 
informática 

Alunos do P43 
Curso: 

Técnico e 
Gestão de 

Equipamentos 
Informáticos 

Custo do 
serviço: Custo 
de transporte 

para 25pessoas 
7€ (3+4)/aluno 

+ transporte 

Carla Lopes 
Profcarlaslopes

@gmail.com 
 

Raul Esperança 

raulesperanca
@gmail.com 

26  
novembro   

Visita de estudo ao 
planetário do porto  

Área I – Sucesso Académico e Educativo: Reduzir a taxa de abando escolar 
ÁREA - II Processos para melhor aprender e ensinar:  

Diretoras das 
Turmas 

Todos os alunos 
dp P43 e P45 

Empresa de 
Transporte: ( 

Isabelfriande@
gmail.com 

mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

E ao parque de trampolins, 
porto 

 

OB II.2 -Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
ÁREA III Dimensão cultural e de cidadania: 
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável 

Profissionais, P45 
(Inglês) e P43 (Ed. 

Física) 

Giromundo)   
240 € 

Planetário: 161€ 
Parque de 

Trampolins: 
368€ 

Custo global: 
769€ 
Custo 

individual:16.7€ 

 
Crisdias2@ 
gmail.com 

Dezembro 

Comemoração do dia 10 
dezembro: Dia da 

Declaração Universal dos 
Direitos Humanos 

III: Dimensão cultural, social e de cidadania 
OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  
OB III.7 Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 
 

Professora Isabel 
Friande, turmas 
P42, P43, P45 e P46 
 
Rosa Carvalho e 
turmas 7ºD e 11ºD( 
em conjunto com 
outros docentes das 
turmas) 
 

Comunidade 
Escolar 

Material 
escolar, 
computador e 
Internet… 
 

isabelfriande
@gmail.com 

 
rosacarvalho4
7@gmail.com 

 
 

22 
 janeiro 

Visita de Estudo  à 
Primavera BSS Braga 

 ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos; 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem; 
 ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem; 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes; 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

Departamento de 
ciências 

experimentais / 
grupo 550 - 
informática 

Alunos do P43 
Curso: 

Técnico e 
Gestão de 

Equipamentos 
Informáticos 

Custo do 
serviço: Custo 
de transporte 

para 27 pessoas  
transporte 
+/- 150€ 

Carla Lopes 
Profcarlaslopes

@gmail.com 
 

Raul Esperança 

raulesperanca
@gmail.com 

 

2º Período 
janeiro 

Visita de Estudo – Braga: 
Visita de estudo à  Bosch 
Car Multimédia Portugal, 

S.A. (Braga) 

 ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos; 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem; 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem; 
 ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes; 

Departamento de 
ciências 

experimentais / 
grupo 550 - 
informática 

Alunos do P43 
Curso: 

Técnico e 
Gestão de 

Equipamentos 
Informáticos 

Custo do 
serviço: Custo 
de transporte 

para 27pessoas 
(+/- 150€) 

Carla Lopes 
Profcarlaslopes

@gmail.com 
 

Raul Esperança 

raulesperanca
@gmail.com 

 

mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

2º/3º Período 

Visita de Estudo 
Laboratório Ibérico 

Internacional de 
Nanotecnologia (INL) - 

Braga 

 ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos; 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem; 
 ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem; 
 ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes; 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

Departamento de 
ciências 

experimentais / 
grupo 550 - 
informática 

Alunos do P43 
Curso: 

Técnico e 
Gestão de 

Equipamentos 
Informáticos 

Custo do 
serviço: Custo 
de transporte 

para 27 pessoas  
+/-150€ 
(Entrada 
gratuita) 

Carla Lopes 
 

Profcarlaslopes
@gmail.com 

 
Raul Esperança 

raulesperanca
@gmail.com 

 

 
 
 

8.5- P44 – Curso Auxiliar de Saúde/Audiovisuais 

Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

Ao longo do ano 
letivo 

“O meu amigo sénior” 

ÁREA -II. PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.10: Potenciar o ensino prático, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 -Promover um perfil humanista na formação das crianças. 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

P44 (Técnico 
Auxiliar de saúde) 

Cristina Pinho Paula 
Leite 

Rosa Sousa 
 

Utentes do 
Centros de 
Convívio de 

Ferreiros, Vilela 
e Fontarcada 

 

Vários 
CMPL 

Paulaleite2001
@gmail.com 

9 
outubro 

Visita de estudo ao Museu 
Soares dos Reis e à 
Exposição “Corpo 

Humano – a Ciência da 
Vida” 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1- Melhorar de forma sustentada os resultados académicos; 
OB I.4- Promover a autonomia e responsabilidade dos alunos pela sua 
aprendizagem;  
OB I.5- Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

Angelina Cunha 
Paula Leite 

Cristina Pinho 

Turma TAS 
P44 

Transporte: 200 
euros de /  210 
euros: Bilhetes 

Exposição (7 
euros por aluno) 
Custo por aluno: 

13,6 euros 

crispinha@gmai
l.com 

mailto:Paulaleite2001@gmail.com
mailto:Paulaleite2001@gmail.com
mailto:crispinha@gmail.com
mailto:crispinha@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

7 ou 14 
fevereiro 

Visita orientada “Teatro 
por dentro e por fora” no 

Centro Cultural de Vila Flor 
- Guimarães 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1- Melhorar de forma sustentada os resultados académicos; 
OB I.4- Promover a autonomia e responsabilidade dos alunos pela sua 
aprendizagem;  
OB I.5- Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

Ana Ferreira 
Rosa Costa 

 
P44 

Empresa: Custo 
do serviço: 

Giromundo – 
180€ Custo por 
aluno: 2 € - 34€ 

220€ 

Rosa Costa 

3 
março 

Visita à Fábrica Centro 
Ciência Viva Aveiro  
- Robótica (Sítio dos Robôs 

e Oficina dos Robôs). 
- Laboratório de holografia 
(Hologramas 3D e 
Hologramas desenhados à 
mão); 
- Deste chá eu gosto" e/ ou 
"De grão ao pão" 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 Melhorar de forma sustentada os resultados académicos 
OB I.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
OB I.5 Valorizar as aprendizagens dos alunos 
OB I.6 Diversificar a oferta curricular de modo contextualizado e sustentado 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR: 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Ana Ferreira 
Carla Lopes 

Raúl Esperança 
Carla Sofia 
Rosa Costa 
Paula Leite 

Cristina Pinho 
 

P45 (21 alunos) 
P44 (28 alunos) 

Autocarro – 
275€ 

 
3,5€*49 = 
171.50€ 

 
 
 

Total – 446.5€ 

Ana Ferreira 
ninhasalf@gmai

l.com 

16 e 17 
abril 

Visita de estudo a Lisboa 

 ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos; 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem; 
 ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem; 
 ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes; 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

Alunos P42 
Turmas P42 e 

P44 

Viagem, 
alojamento e 
entrada em 

museus/oceaná
rio 

 
 

70€ por aluno 
(estimativa) 

Cristina Santos 
 

mcris.santos@g
mail.com 

 

2º/3ºP 

Visita de estudo ao Wprld 
of Discoveries e ao Museu 
de Anatomia da Faculdade 

de Medicina do Porto. 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1- Melhorar de forma sustentada os resultados académicos; 
OB I.4- Promover a autonomia e responsabilidade dos alunos pela sua 

aprendizagem; 
OB I.5- Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

Cristina Pinho P44  
crispinha@gmai

l.com 

 
 

mailto:mcris.santos@gmail.com
mailto:mcris.santos@gmail.com
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8.6- P45 – Curso Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 

Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

28 a 31 de  
outubro 

Comemoração do 
Halloween 

 
Decoração de alguns 

espaços da escola; 
redacção de pequenos 

textos; realização de jogos 

 
 
I. Sucesso académico e educativo 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
II. Processos para melhor aprender e ensinar 
OBII.5- Promover competências da comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras. 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OE II.2-Promoção de uma cultura de reflexão. 

 
Professora Isabel 
Friande, turmas 
P42, P43, P45 e P46 
 
 
Grupo de Inglês e 
Alunos do 3º ciclo 
 

 
 
Comunidade 
Escolar 
 
 
 
 
 

 
fotocópias, 
cartolinas, lápis 
de cor, 
marcadores, 
sala de aula, 
Biblioteca e 
máquina 
fotográfica. 
 

 
isabelfriande
@gmail.com 
lourencita@g

mail.com 
rosacarvalho4
7@gmail.com 

 
leitão.teixeira
@gmail.com 

14 
novembro 

 

Visita de Estudo – Braga: 
Visita de estudo à  Bosch 
Car Multimédia Portugal, 

S.A. (Braga) 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos; 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem; 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem; 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes; 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

Departamento de 
ciências 

experimentais / 
grupo 550 - 
informática 

Alunos do P45 
Curso: 

Técnico e 
Gestão de 

Equipamentos 
Informáticos 

Custo do 
serviço: Custo 
de transporte 

para 25pessoas 
(+/- 150€) 

Carla Lopes 
Profcarlaslopes

@gmail.com 
 

Raul Esperança 

raulesperanca
@gmail.com 

 

26  
novembro   

Visita de estudo ao 
planetário do porto  

E ao parque de trampolins, 
porto 

 

Área I – Sucesso Académico e Educativo: Reduzir a taxa de abando escolar 
ÁREA - II Processos para melhor aprender e ensinar:  
OB II.2 -Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
ÁREA III Dimensão cultural e de cidadania: 
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável 

Diretoras das 
Turmas 

Profissionais, P45 
(Inglês) e P43 (Ed. 

Física) 

Todos os alunos 
dp P43 e P45 

Empresa de 
Transporte: ( 
Giromundo)   

240 € 
Planetário: 161€ 

Parque de 
Trampolins: 

368€ 
Custo global: 

769€ 
Custo 

individual: (por 
aluno) 16.72€ 

Isabelfriande@
gmail.com 

 
Crisdias2@ 
gmail.com 

mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

Dezembro 

Comemoração do dia 10 
dezembro: Dia da 

Declaração Universal dos 
Direitos Humanos 

III: Dimensão cultural, social e de cidadania 
OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  
OB III.7 Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 
 

Professora Isabel 
Friande, turmas 
P42, P43, P45 e P46 
 
Rosa Carvalho e 
turmas 7ºD e 11ºD( 
em conjunto com 
outros docentes das 
turmas) 
 

Comunidade 
Escolar 

Material 
escolar, 
computador e 
Internet… 
 

isabelfriande
@gmail.com 

 
rosacarvalho4
7@gmail.com 

 
 

 
 
 

8.7- P46 – Curso Técnico Auxiliar de Saúde 

Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

 
28 a 31 de 
Outubro 

 
 

Comemoração do 
Halloween 

 
Decoração de alguns 

espaços da escola; 
redacção de pequenos 

textos; realização de jogos 

 
 
I. Sucesso académico e educativo 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
II. Processos para melhor aprender e ensinar 
OBII.5- Promover competências da comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras. 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OE II.2-Promoção de uma cultura de reflexão. 

 
Professora Isabel 
Friande, turmas 

P42, P43, P45 e P46 
 
 

Grupo de Inglês e 
Alunos do 3º ciclo 

 

 
 

Comunidade 
Escolar 

 
 
 
 
 

 
fotocópias, 

cartolinas, lápis 
de cor, 

marcadores, 
sala de aula, 
Biblioteca e 

máquina 
fotográfica 

 
isabelfriande
@gmail.com 
lourencita@g

mail.com 
rosacarvalho4
7@gmail.com 

 
leitão.teixeira
@gmail.com 

Dezembro 

Comemoração do dia 10 
dezembro: Dia da 

Declaração Universal dos 
Direitos Humanos 

III: Dimensão cultural, social e de cidadania 
OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  
OB III.7 Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 

Professora Isabel 
Friande, turmas 
P42, P43, P45 e P46 
 
Rosa Carvalho e 
turmas 7ºD e 11ºD( 
em conjunto com 
outros docentes das 
turmas) 
 

Comunidade 
Escolar 

Material 
escolar, 
computador e 
Internet… 
 

isabelfriande
@gmail.com 

 
rosacarvalho4
7@gmail.com 

 
 

mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

Ao longo do ano  
 

Celebração de algumas 
datas festivas alusivas à 

cultura dos países 
anglófonos no espaço da 

biblioteca 

I-Sucesso académico e educativo 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
OB.1.5-Valorizar as aprendizagens dos alunos 
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

Professora Isabel 
Friande, turmas P42 
e P46 
Grupo de Inglês 
Alunos do 3º ciclo e 
Ens. Sec. 

Comunidade 
Escolar 

Material 
escolar, 

computador e 
Internet 

Escola Virtual 

isabelfriande
@gmail.com 

 
lourencita@g

mail.com 
 

rosacarvalho4
7@gmail.com 

 
leitão.teixeira
@gmail.com 

 
 

 

8.8- P47 – Curso Técnico de Audiovisuais 

 

Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

       

       

 
 

mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:isabelfriande@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
mailto:leitão.teixeira@gmail.com
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9- Planificação das visitas de estudo 
  

 

 
Ano Letivo 2019-2020 

 
[Aprovado em C. Pedagógico, 13 de outubro de 2019] 
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Plano Anual de Atividades 
 

Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

15 
outubro 

Centro de Alto Rendimento 
Surf (Viana do Castelo) 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável  

Professores: 
Ricardo Rodrigues  
Carlos Miranda e 
Marcelino Lopes 

Alunos das 
turmas do 11º A 

e B 

Autocarro: 250 
euros 

Aluguer do 
material:8 euros 

por aluno 

Ricardo 
Rodrigues 

rmmrod@gmail
.com 

29 
outubro 

Viana do Castelo  
Centro de Alto Rendimento 

Surf 
Escrita Criativa 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável  

Professores: 
Margarida Corsino 
Ricardo Rodrigues  

e Lurdes Silva 

Alunos das 
turmas 12º B, 
11º C, 11ºD 

Autocarro: 325 
euros 

Aluguer do 
material:8 euros 

por aluno 

Margarida 
Corsino 

rmmrod@gmail
.com 

11 
Novembro 

 
(período da tarde) 

Visita de estudo à EEG  
(Escola de Economia e 

Gestão) da Univ. do Minho 

ÁREA I - Sucesso académico e educativo 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II - Processos para melhor aprender e ensinar 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
ÁREA III - Dimensão cultural, social e de cidadania 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Rosa Carvalho (DT) 
Susana Lobo 

11ºD 

Não haverá 
custos. Os 
alunos e 

professoras 
serão 

transportados 
pelo autocarro 

cedido pela 
CMPL 

rosacarvalho47
@gmail.com 

18  
 novembro 

Visita guiada à Braval 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem; 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem; 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes; 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.4 – Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 
OB III.5 – Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos-. 

- Elsa Fernandes 
(Físico-Química) 
- Maria do Céu 

Ferreira (Ciências 
Naturais) 

- Conceição Tinoco 
(Cidadania e 

Desenvolvimento) 

Alunos das 
turmas do 8º 
Ano da EB do 

Ave (8ºA e 8ºB) 

Serviço de 
transporte 

(grátis): 
autocarro 

cedido pela 
Câmara 

Municipal de 
Póvoa de 
Lanhoso. 

Elsa Fernandes 
coordenadorebi
ave@gmail.com 

mailto:rmmrod@gmail.com
mailto:rmmrod@gmail.com
mailto:rmmrod@gmail.com
mailto:rmmrod@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
mailto:rosacarvalho47@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

17 
 dezembro 

A Magia do Natal espalha-
se da Escola até 

Guimarães… 
 

Ida ao Cinema; Piquenique-
convívio; 

Visita a diferentes espaços 
do Centro de Guimarães. 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
OBI.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OBII.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OB II.4 - Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua materna 
como fator de aquisição da sua identidade cultural.  
OB II.8 - Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OB II.10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OBIII. 1 - Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação na 
vida escolar. 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo.  
OB III.4 - Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos.  
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável.  
OB III.7 - Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 

Professores do 2º 
Ciclo 

Cerca de 97 
alunos do 2º 

ciclo 

Preço estimado 
por aluno – 11 

euros 

Cordenadora 
dos Diretores 
de Turma do 

Ensino Básico -  
Cecília Cardoso-
cicidiaf@gmail.

com 

Janeiro 

Peça de Teatro - 
Adaptação do romance de 

Camilo Castelo Branco, 
Amor de Perdição, no 
Teatro Circo (Braga) 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos; 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
 ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OE II.3 - Promoção de uma cultura de reflexão, nos diferentes ciclos de ensino. 
 ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 
OB III. 3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

Departamento de 
Línguas - Grupo 300 

+ 
Biblioteca Esolar 

Todos as 
turmas do 
11.º ano 

Custo do 
Transporte 

+ 
Custo do 
Bilhete 

(custo total 
/aluno - 10€) 

Rosa Martins 
rmso@live.com

.pt 
 

Célia Gonçalves 
celia.cristina.go

ncalves@gma
il.com 

31  
 janeiro  

Ida ao teatro 
Assistir à peça: 

Auto da Barca do Inferno 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
OBI.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA-II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OBII.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OB II.4 - Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua materna 

Professores de 
Português do 3º 

Ciclo Escola 
Integrada do Ave e 
Escola Secundária 

da Póvoa de 
Lanhoso - 

Alunos do 
9ºano 

Transporte + 
bilhete ( +/- 10 

euros) 

Natália Almeida 
 

m.natalia.almei
da@gmail.com 

mailto:Cardoso-cicidiaf@gmail.com
mailto:Cardoso-cicidiaf@gmail.com
mailto:Cardoso-cicidiaf@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

como fator de aquisição da sua identidade cultural. 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 

Natália Almeida, 
Helena Bártolo e 

Medeiros 

28 
fevereiro 

Ida ao teatro para assistir à 
peça A Aventura de 

Ulisses, encenação de 
António Feio, no Teatro Sá 

da Bandeira, Porto; 
 

Piquenique-convívio em 
Vila do Conde, 

(preferencialmente perto 
da Foz do Rio Ave); 

 
Visita ao Centro Ciência 
Viva de Vila do Conde. 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO  
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
OBI.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA-II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR  
OBII.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OB II.4 -Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua materna 
como fator de aquisição da sua identidade cultural.  
OB II.8- Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OB II.10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OBIII. 1 - Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação na 
vida escolar. 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo.  
OB III.4 - Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos.  
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável.  
OB III.7 - Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 

Professores de 
Português e de 

Ciências Naturais do 
2º Ciclo 

Alunos do 
6ºano (cerca de 

48 alunos) 

- Meio de 
transporte: 

aproximada-
mente 300euros 

 
 

- Bilhete do 
espetáculo – 

6.60 euros (p/ 
aluno) 

 
 

- Bilhete de 
entrada no 

Centro Ciência 
Viva – 2.50 

euros (p/aluno) 

Ana Isabel 
Fonseca - 

anaisabelgranja
fonseca@gmail.

com 
 
 

Almeno Sousa – 
almeno_sousa

@sapo.pt 

28 
 fevereiro  

Visita de estudo ao porto 
de Leixões, ao Porto e 

Cruzeiro das Pontes sobre 
o Douro 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I. 1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos. 
OB I. 4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos em diferentes contextos. 
ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II. 10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
das disciplinas: Geografia A e História A, visando a aprendizagem criativa e ativa.  
Área III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.4 - Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 

Fátima Casimiro 
Maria José 
Fernandes 

Alunos do 11ºF 
e 11ºE 

20 Euros por 
aluno 

fatima.casimiro
1@gmail.com 

 

mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
mailto:almeno_sousa@sapo.pt
mailto:almeno_sousa@sapo.pt
mailto:fatima.casimiro1@gmail.com
mailto:fatima.casimiro1@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Fevereiro 
 

(tarde sem aulas) 

Instituto de 
Nanotecnologia, em 

Braga 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.4 -Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 

aprendizagem. 
OB I.5 -Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA  
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no mundo. 

Professores: 
Iva Azevedo; 

Aurélio Correia; 

Alunos da 
turma A do 
12ºano de 

escolaridade 

Autocarro 
(aproximada

mente 3 
euros por 

aluno) 
 
 

iva.azevedo@g
mail.com 

16  
março 

Ida ao teatro 
Assistir à peça: 

Aquilo que os olhos veem 
ou o Adamastor 

 ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos; 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
 ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OE II.3 - Promoção de uma cultura de reflexão, nos diferentes ciclos de ensino. 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 
OB III. 3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

Departamento de 
Línguas 

Professores 
Natália Almeida, 

Rosa Barros e 
Medeiros 

Alunos do 
8ºano 

Transporte + 
bilhete ( +/- 

10 euros) 

Natália Almeida 
 

m.natalia.almei
da@gmail.co

m 

16 
Março 

 Nota: esta 
atividade decorre na 

parte da tarde e 
será articulada com 

a ida ao teatro, 
dinamizada pelo 

grupo de Português, 
na parte da manhã 

(partilha de 
transporte). 

Caminhada no centro da 
cidade 

 no âmbito do estudo do 
modo de vida urbano, 

estudo das funções e áreas 
funcionais da cidade  
(Geografia) aliado à 

observação e estudo do 
património Barroco. 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos; 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
OB I. 5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.8 - Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OB II.10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

Geografia: 
Prof.ª Gabriela 

Pinto 
 

História: 
Prof. Manuel Luís 

Macieira 
Prof.ª Maria José 

Fernandes 
Prof. Paulo Renato 

Almeida 

Turmas do 8º 
ano da EB do 

Ave (A, B) e da 
ESPL (C, D e E) 

 Transporte (já 
requisitado 

pelo grupo de 
português) 
 Fotocópias 

Prof.ª Gabriela 
Pinto 

gabrielapt4@g
mail.com 
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

17 
março 

Ida ao teatro 
Assistir à peça: 

Leandro, Rei da Helíria 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
OBI.5 Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA-II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua materna 
como fator de aquisição da sua identidade cultural. 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes 

Professores de 
Português do 3º 

Ciclo Escola 
Integrada do Ave e 
Escola Secundária 

da Póvoa de 
Lanhoso - 

Natália Almeida e 
Fernando lameira 

Alunos do 
7ºano 

Transporte + 
bilhete ( +/- 

10 euros) 

Fernando 
Lameira 

flameira7@gma
il.com 

23 
março 

Trabalho de campo no 
GeoPark de Macedo de 

Cavaleiros 
(Tectónica de Placas e 

sismologia) 

ÁREA I - Sucesso académico e educativo 
OB I.2 - Melhorar os níveis de assiduidade dos alunos.  
OB I.3 - Reduzir a taxa de abandono escolar.  
ÁREA II - Processos para melhor aprender e ensinar 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
ÁREA III - Dimensão cultural, social e de cidadania 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.4 - Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Marcelino Lopes 11º A, B 15€ por aluno 
marcelinolopes

@gmail.com 

24 
março 

Trabalho de campo no 
GeoPark de Macedo de 

Cavaleiros 
(Tectónica de Placas e 

sismologia) 

ÁREA I - Sucesso académico e educativo 
OB I.2 - Melhorar os níveis de assiduidade dos alunos.  
OB I.3 - Reduzir a taxa de abandono escolar.  
ÁREA II - Processos para melhor aprender e ensinar 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
ÁREA III - Dimensão cultural, social e de cidadania 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.4 - Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Céu Baptista 
Teresa Lacerda 

10º C, 11ºC -  15€ por aluno 

mccbaptista@g
mail.com 

 
E 
 

teresalacerda@
hotmail.com 

mailto:marcelinolopes@gmail.com
mailto:marcelinolopes@gmail.com
mailto:mccbaptista@gmail.com
mailto:mccbaptista@gmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

24 
março 

Visita de Estudo 
Porto 

(Banco de Portugal, 
Mesquita Muçulmana, 

Igreja Ortodoxa, Banco de 
Portugal e Museu dos 

Transportes e 
Comunicações - Alfândega 

do Porto) 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA  
OB III.3-Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  
OB III.5. Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos.  

Maria José Bastos 
Susana Lobo 
Rita Meneses 

Alexandra Cruz 

11ºD 
10º C 

Autocarro 
Entrada no MTC 

- Museu dos 
Transportes e 
Comunicações 

15 euros 

maria_filosofia
@hotmail.com 
susalobo@gmai

l.com 
ritacunhamenez
es@hotmail.co

m 

25 
março 

Trabalho de campo no 
GeoPark de Macedo de 

Cavaleiros 
(Tectónica de Placas e 

sismologia) 

ÁREA I - Sucesso académico e educativo 
OB I.2 - Melhorar os níveis de assiduidade dos alunos.  
OB I.3 - Reduzir a taxa de abandono escolar.  
ÁREA II - Processos para melhor aprender e ensinar 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
ÁREA III - Dimensão cultural, social e de cidadania 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.4 - Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Isabel Gomes 10º A, B  15€ por aluno 
gomesisabel05

@gmail.com 

25 a 28 de março 
(Data ainda a 

acertar) 
Viagem a Londres 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I. 1. Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos 
OB I.5 Valorizar as aprendizagens dos alunos 
OB I. 6. Diversificar a oferta curricular de modo contextualizado e sustentado 

(Turma incluída no Projeto CLIL) 
ÁREAS II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II. 1. Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 

maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem 
OB II. 3. Comprometer os EE na aprendizagem dos seus educandos 
OB II. 5. Promover competências de comunicação oral e escrita nas línguas 

estrangeiras (Inglês) 
OB II. 7. Aperfeiçoar o planeamento e a articulação das práticas de ensino entre 

professores;  
OB II. 8. Promover o trabalho colaborativo entre professores 
OB II. 10. Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 

de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 

João Oliveira, Paula 
Dias com outros 
professores dos 

Conselhos de turma 

Turmas  C e D 
do 9ºAno 

(Projeto das 
turmas desde o 

7º Ano) 

O custo será 
totalmente 
suportado 

pelos alunos 

Pauladias50@h
otmail.com 

 
jfer@sapo.pt 

mailto:maria_filosofia@hotmail.com
mailto:maria_filosofia@hotmail.com
mailto:susalobo@gmail.com
mailto:susalobo@gmail.com
mailto:ritacunhamenezes@hotmail.com
mailto:ritacunhamenezes@hotmail.com
mailto:ritacunhamenezes@hotmail.com
mailto:gomesisabel05@gmail.com
mailto:gomesisabel05@gmail.com
mailto:Pauladias50@hotmail.com
mailto:Pauladias50@hotmail.com
mailto:jfer@sapo.pt
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

OB III. 3. Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo. 

OB III.5. Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

27 
março 

Vila Real -casa-museu de 
Miguel Torga 

 
Sabrosa - exposição sobre 

Fernão Magalhães 

ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.1 Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua materna 
como fator de aquisição da sua identidade cultural. 

Dinamizadores:Hele
na Bártolo 

Lurdes Silva 
Intervenientes 

diretores de turma 
do 12.ºano 

Alunos do 
12.ºano 

(cerca de 140 
alunos) 

Transporte 
-12€; 

Ingresso – 5€ 
(estimativa/alun

o) 

Lurdes.araujo.si
lva.escola@gma

il.com 
lenabartolo@g

mail.com 

Março 
 (data poderá ser 

alterada, sem 
penalização da 

carga horária das 
disciplinas) 

Instituto Superior de 
Engenharias do Porto, 

ISEP e Instituto de 
Ciências Biomédicas 

Abel Salazar, ICBAS, no 
Porto. 

ÁREA I. SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.4 -Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 

aprendizagem. 
OB I.5 -Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA III. DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA  
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no mundo. 

Professores: 
Iva Azevedo; 

Aurélio Correia; 
Lurdes Silva e 

Ana Fernandes 

Alunos das 
turmas A, B e 
C, do 12º ano 

de 
escolaridade 

Autocarro 
(aproximada

mente 8 
euros por 

aluno) 

iva.azevedo@g
mail.com 

Março  

Visita  ao arquivo 
municipal e ao Castelo 

de Lanhoso 
Produção de artigos 

históricos 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar os resultados académicos dos alunos 
OB I .4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
Aprendizagem; 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.9 - Desenhar metodologias inovadoras na sala de aula 
OB II.10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito da História, visando 
a aprendizagem criativa e ativa 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes; 
OB III. 3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 
ÁREA IV - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
OB IV.8 - Consolidar a ligação à comunidade mediante o reforço de parcerias 

Paula Dias e turma 
do 10ºD 

Em parceria com a 
CMPVL 

Alunos do 10ºD Sem custos 
Pauladias50@h

otmail.com 

mailto:Lurdes.araujo.silva.escola@gmail.com
mailto:Lurdes.araujo.silva.escola@gmail.com
mailto:Lurdes.araujo.silva.escola@gmail.com
mailto:lenabartolo@gmail.com
mailto:lenabartolo@gmail.com
mailto:Pauladias50@hotmail.com
mailto:Pauladias50@hotmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

Março 
Visita de estudo ao Porto 

(Atividade em DAC) 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I. 1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos 
OB I. 6 - Diversificar a oferta curricular de modo contextualizado e sustentado 
ÁREAS II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II. 7 - Aperfeiçoar o planeamento e a articulação das práticas de ensino entre 
professores;  
OB II. 8 - Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas.  
OB II. 10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 2. Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes; 
OB III. 3. Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo. 
OB III.5. Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Paula Dias 
Turmas C e D do 

7º Ano 
20 Euros por 

aluno 
Pauladias50@h

otmail.com 

2º ou 3º período Viagem a Lisboa ou Madrid 

ÁREA III DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 2. Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes; 
OB III. 3. Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo. 
OB III.5. Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Angelina Cunha 
Susana Lobo 

12º E 
12º F 

Até 200,00 por 
aluno 

angellina.cunha
@gmail.com 

16 
Abril 

Visita de estudo ao Museu 
Marítimo de Ílhavo, ao 

Navio Santo André e 
percurso de Moliceiro em 

Aveiro. 

Área III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo. 
OB III.4 Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 
OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Fátima Casimiro 
Paula Dias 

Alunos do 10ºD 
Custos  

20 euros por 
aluno 

fatima.casimiro
1@gmail.com 

16 e 17 
Abril 

Visita à Corunha 
Casa das Ciências – Museu 

da Ciência e Tecnologias 
(salas de exposição e 
sessão de Planetário); 
Aquário Finisterrae; 

Museu Domus (salas de 
Exposições e sessão de 

Magnavisión). 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.5 Promover competências de comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras.  
OB II.10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo 
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável. 

Professores: 
Maria José Bastos 

José Faria 
Ricardo Rodrigues, 
Marcelino Lopes, 

Alunos de 
Ciências e 

Tecnologias do 
11º Ano 

(turmas A, B e 
C) 

Deslocação em 
Autocarro e 

alojamento em 
Hotel. 

 
(Valor 

aproximado por 
aluno de 65 

Euros) 

Marcelino 
Lopes 

 
marcelinolopes
@hotmail.com 

mailto:Pauladias50@hotmail.com
mailto:Pauladias50@hotmail.com
mailto:fatima.casimiro1@gmail.com
mailto:fatima.casimiro1@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

22  
 abril  

Peça de Teatro “ 25 de 
Abril –História de uma 

Revolução” no auditório da 
BLCS - Braga 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I. 1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos dos alunos 
OB I. 4. Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos em diversos contextos 
ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II. 10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
da História, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III. 2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes; 
OB III. 3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.5. Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Paula Dias 
Angelina Cunha 

Alunos das 
turmas C, D e E 

do 9ºAno 

10 Euros por 
aluno 

Pauladias50@h
otmail.com 

Abril 
(entre 15 e 30) 

 
(2 dias) 

Visita de estudo a Tomar e 
Lisboa 

Área III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.4 - Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos 

Maria José 
Fernandes e 

outros 
professores dos 

respetivos 
conselhos de 

turma 

Alunos do 11.º 
E e F e 8.º C 

Custos  
70 euros por 

aluno 

mariajosemfern
andes@gmail

.com 

7 
maio 

Ida ao teatro para assistir à 
peça O Príncipe Nabo, no 

Teatro Sá da Bandeira, 
Porto; 

 
Piquenique-convívio em 

Vila do Conde, 
(preferencialmente perto 

da Foz do Rio Ave); 
 

Visita à Nau e núcleo 
museológico de Vila do 

Conde 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
OBI.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OBII.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OB II.4 - Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua materna 
como fator de aquisição da sua identidade cultural.  
OB II.8 - Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OB II.10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
Área III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OBIII. 1 - Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação na 
vida escolar. 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo.  
OB III.4 - Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos.  

Professores de 
Português e de  

História e Geografia 
de Portugal do 2º 

Ciclo 

Alunos do 
5ºano (cerca de 

49 alunos) 

- Meio de 
transporte: 

aproximada-
mente 300euros 

 
 

- Bilhete do 
espetáculo – 

6.60 euros (p/ 
aluno) 

 
- Bilhete de 

entrada na Nau: 
0,50 euros (p/ 

aluno 

Ana Isabel 
Fonseca - 

anaisabelgranja
fonseca@gmail.

com 
 

Ramiro Romão 
– 

ramiroromao@
gmail.com 

mailto:Pauladias50@hotmail.com
mailto:Pauladias50@hotmail.com
mailto:mariajosemfernandes@gmail.com
mailto:mariajosemfernandes@gmail.com
mailto:mariajosemfernandes@gmail.com
mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
mailto:ramiroromao@gmail.com
mailto:ramiroromao@gmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável.  
OB III.7 - Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 

11  
maio 

(sujeita a 
alterações) 

Visita de estudo/ 
Atividade de 

campo/batismo de 
canoagem em Prado – Vila 

Verde 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
OBI.5 -  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OBII.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OB II.8 - Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OB II.10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OBIII. 1 - Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação na 
vida escolar. 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo.  
OB III.4 - Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos.  
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável.  

Professores de 
Ciências Naturais do 

2º Ciclo 

Alunos do 
5ºano (cerca de 

49 alunos) 

- Meio de 
transporte: 

aproximada-
mente 250euros 

 
- atividade 

gratuita 

Maria do Céu 
Fernandes 

 
fernandes.mceu

@gmail.com 

11 
maio 

Limpeza das Praias de Ofir 
e Apúlia. Visita a 

Esposende e Entrada na 
Piscina de Ondas. 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
OBI.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OBII.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OB II.8 - Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2  - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo.  
OB III.4 - Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos.  
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável.  

Professor de 
Educação Física, 

diretores de turma 
e outros 

Professores a 
acompanhantes a 

definir 
 

As turmas: 
 

8.º B - 23 alunos 
 

8ºE -26 alunos 
 

8.º C - 20 alunos 
e 
 

8ºD -27 alunos 
 

= 
96 Alunos 

(Total) 

Custo estimado 
de 2.80€/ aluno: 

Entrada na 
Piscina de 
Ondas de 

Esposende 
+ 

Custo da viagem 
de ida e volta a 

Esposende 
2 autocarros x 

225€ 
=450€/96=4.7€ 

Custo Total / 
aluno: 7.5€ 

Artur Costa 
(assureiras@

gmail.com 
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

15  
maio 

Visita Clube Náutico de 
Prado 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
OBI.5 Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na escola, 
na comunidade e no mundo.  
OB III.4 Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 
OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos.  
OB III.6 Promover hábitos de vida saudável.  

Professor de 
Educação Física, 

diretores de turma 
e outros 

Professores a 
acompanhantes a 

definir 
 

(No total serão 5 
professores 

acompanhantes) 
 

As turmas: 
8.º B - 23 
alunos e 

 
8ºE -26 alunos 

= 
49 Alunos 

(Total) 

Custo estimado 
de 3€/ aluno: 
Clube Náutico 

de Prado 
+ 

Custo da viagem 
de ida e volta á 
Vila de Prado 

200€/49=4.08€ 
 

Custo Total / 
aluno: 7.08€ 

Artur Costa 
(assureiras@gm

ail.com 

22 
maio 

Visita Clube Náutico de 
Prado 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OBI.4- Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem.  
OBI.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
ÁREA II - PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OBII.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OB II.8 - Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes.  
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo.  
OB III.4 - Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos.  
OB III.6 - Promover hábitos de vida saudável.  

Professor de 
Educação Física, 

diretores de turma 
e outros 

Professores a 
acompanhantes a 

definir 
 

(No total serão 10 
professores 

acompanhantes) 

As turmas: 
 

8.º C - 20 
alunos e 

 
8ºD -27 alunos 

= 
47 Alunos 

(Total) 

Custo estimado 
de 3€/ aluno: 
Clube Náutico 

de Prado 
+ 

Custo da viagem 
de ida e volta á 
Vila de Prado 

200€/47=4.26€ 
Custo Total / 

aluno: 7.26€ 

Artur Costa 
(assureiras@

gmail.com 

Maio 

Caminhada ao Castelo de 
Lanhoso 

“Eu represento o meu 
castelo” 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar os resultados académicos dos alunos 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem 
OB II.9 - Desenhar metodologias inovadoras na sala de aula 
OB II.10 - Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito da História, visando 
a aprendizagem criativa e ativa 
ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 

Paula Dias em 
parceria com a 

CMPVL 

Alunos dos 7ºC 
e D 

Sem custos 
Pauladias50@h

otmail.com 

mailto:Pauladias50@hotmail.com
mailto:Pauladias50@hotmail.com
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

OB III. 3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 
ÁREA IV - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
OB IV.8 - Consolidar a ligação à comunidade mediante o reforço de parcerias 

15, 16 e 17  
julho 

Viagem de Finalistas 
(estadia de 3 dias, com 
realização de atividades 
na Quinta do Crestelo, 

em Seia) 

 ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma 
maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem; 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes; 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

- Paula Gabriela 
Pinto 

- Jaime Afonso 
- Elsa Fernandes 

Alunos do 9º 
ano da EB do 

Ave (9ºA e 
9ºB) 

Serviço para 43 
alunos de: 

- transporte 
(autocarro): 

500€ 
- alimentação, 

atividades e 
alojamento: 

5 600€ 
Custo estima- 
do por aluno: 

142 € 

Elsa Fernandes 
coordenadorebi

ave@gmail.c
om 

 

 
 

 
 
 



 

73 

 
 
 
 

10 - Planificação das atividades  
dos projetos 
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10.1- Bibliotecas Escolares 
 

As atividades previstas neste plano têm por base os indicadores dos domínios de ação do Modelo de Avaliação das Bibliotecas Escolares  
(A - Currículo, literacias e aprendizagem     B - Leitura e literacia    C - Projetos e parcerias    D- Gestão da biblioteca escolar)  
e visam  contribuir para melhorar  fragilidades do PROJETO EDUCATIVO, nomeadamente no que concerne aos níveis de proficiência pouco satisfatórios: 
- na comunicação oral e escrita em Língua Materna, 
- no uso das Línguas Estrangeiras; 
-na Matemática 
- nas Ciências 
-nos exames nacionais; 
- nas Relações interpessoais marcadas por algum alheamento dos princípios da cidadania; 
- na falta de interiorização de hábitos de vida saudável (educação sexual, alimentação, higiene, atividade física. 
E ainda tendo em consideração as medidas previstas no Plano de Ação Estratégica- 1.ª Medida – Promover o sucesso escolar e 3.ª Medida – Aumentar a 

proficiência da leitura e da escrita 
 

li  
Iniciativas/Atividades 

 
Objetivos 

EB
A
ve 

E
S 
P
L 

 
Calendariza
ção 

 
Promotores 

 
Público-alvo 

Recursos 
materiais 

Recursos 
financeir
os 

A Receção às turmas do Pré-Escolar, 1ºciclo, 
5º, 7º e 10º ano  
Entrega  do desdobrável “Biblioinformação” 
com as principais regras a observar na BE, 
serviços disponíveis e conselhos 

.Conhecer a biblioteca e os serviços que 
disponibiliza 

x x Setembro Prof. 
Bibliotecária 
Diretores de 
turma/prof 
titular 
Educadoras 
Assistentes 
Operacionais   

Alunos do Pré-
escolar 
1º e 2ºCiclo 
Pais e Enc.Ed. 
 

desdobrável  

5 € 

A Dia Internacional das Línguas 
-exposição de livros, bandeiras e símbolos 
culturais 
 

- Sensibilizar para a importância do 
domínio das línguas 
- promover a articulação curricular 

- X 26 setembro Prof. 
Bibliotecária 
 

Alunos e 
docentes da 
ESPL 

Computadores, 
mapas, bandeiras, 
posters, 
fotografias, postais 

 

A Mês internacional das Bibliotecas Escolares 
- Animação de sessões de leitura em vários 
suportes em torno de livros de  vários 
géneros literários 
- Peddy Paper na Biblioteca 
 

- conhecer a CDU  
- Localizar  documentos  nas estantes   
- pesquisar em catálogos 
- fomentar o gosto pela leitura 
 

x x Outubro e ao 
longo do ano 

Prof. 
Bibliotecária 
prof titular 
Prof de 
Português 
 
 

Alunos do  
Pré-escolar, 
1º,2º,3ºciclo 
ens.secund. 
profissional 

Livros 
Tablets 
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A 

 
Dia da Alimentação 
 

- promover a articulação curricular x x 16 de outubro Prof. 
Bibliotecária 
prof titular 
Educadoras 
Professoras de  
Ciências e 
Biologia 
Equipa PES 

Alunos do  
Pré-escolar, 
1º,2º,3ºciclos  
ens.secund. e 
profissional 

Livros/revistas 
Tablets, 
Cartazes, jogos 

 

A Semana  da internet segura 
- Palestra  
- Kahoot e Quiz 

-sensibilizar  os alunos para um bom uso 
das tecnologias e da internet em 
particular 
- Desenvolver competências 
tecnológicas e digitais  
 

x x 26 novembro 
 
 
 
fevereiro 

 
Prof bibliotecária, 
agente da escola 
segura e prof. TIC 

 
9º anos  
e  
 
7º anos 

 
Computadores 
tablets 

 

A Leituras orientadas - Fomentar o gosto pela leitura 
-  Promover a articulação curricular  
 -Desenvolver competências de leitura 

x x Ao longo do ano Biblioteca e 
professores 
titulares de 
turma e de 
português 

Comunidade 
Escolar 

Fundo documental  

600 €  

 

 

A Aprender com a biblioteca 
 
-  Fazer um email 
- fazer uma  apresentação em PPT 
- Oficinas de escrita criativa  
- Literacia da leitura 
- Literacia dos média 
- Literacia da informação 
 

-   Promover a articulação curricular 
 
- Desenvolver competências de leitura e 
escrita  
-  Formar cidadãos críticos e 
responsáveis 
-  Desenvolver competências de literacia 
da informação, tecnológicas e digitais 

 

X 

 

x 

Ao longo do ano Equipa da 
Biblioteca e 
professores de 
apoio 

Comunidade 
Escolar 

Computadores 
tablets 

 

A Um livro…um filme  
“Um amor de perdição” 
“Os Maias” 

- Desenvolver competências de leitura 
cinematográfica 
- melhorar a compreensão do estudo 
das obras 
-  Responsabilizar os alunos pela sua 
aprendizagem. 
 

 x  
24 janeiro 
 
27 de abril 

Equipa da BE e 
Professores de 
Português 

Alunos do 11º 
ano 

Computador do  
auditório 
 

 

A Desafios de leitura e escrita   Desenvolver competências de leitura e 
escrita 

X  Uma vez por 
período 

Equipa da BE e 
Professores de 
Português 

Turmas do 1º e 
2º ciclos 

Computador 
Tablets  
Fichas/cartões 
Certificados 
prémios 

50€ 

A Concurso Cangurú Matemático sem 
Fronteiras 

  Desenvolver competências de literacia 
matemática 

X  Ao longo do ano Equipa da BE e 
Professores de 
Matemática  

Turmas do 1º e 
2º ciclos 

Computador 
TabletsA 
Fichas/cartões 
Certificados 
 
 

100€ 

A Aplicação de atividades do Referencial 
“Aprender com a Biblioteca” 

-   Promover a articulação curricular 
 

x x Ao longo do ano Equipa da BE e 
Professores de 

Turmas da pré 
escolar 

Fundo documental  
Computadores 

50€ 
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- Desenvolver competências de leitura e 
escrita  
-  Formar cidadãos críticos e 
responsáveis 
-  Desenvolver competências de literacia 
da informação, tecnológicas e digitais 

todos os 
departamentos 

1º, 2º 3º  ciclos, 
Ens.secundário e 
Ens. profissional 

e material de desgaste 

A Cartografar os Direitos Humanos -  Promover a autonomia e a 
responsabilização dos alunos pela 
sua aprendizagem 
-  Valorizar as aprendizagens dos 

alunos. 

X X Mês de 
dezembro 

Equipa da BE 
Professoras de 
Geografia, 
Cristina Santos e 
Gabriela  Pinto 

 
Turmas dos 7º e 
9º  anos 

- Placards - Cartolinas  

- Papel de cenário  

- Fita-cola dupla face  

- Fotocópias a cores  

- Pionés 

 

A Mini-exposições temáticas: 

  “O Barroco” 

“Caçar ou ser caçado” 

 

 

“ A Idade Média” 

“Liberdade e Direitos do Homem” 

- - Desenvolver uma cultura de trabalho 

de projeto que concorra para uma maior 

autonomia dos alunos na sua 

aprendizagem. 

 - Desenhar metodologias de trabalho 

inovadoras na sala de aula 

- Promover um perfil humanista na 

formação dos jovens estudantes 

X   
Dezembro 
 
 
 
2º período 

Prof. História e 

Geografia de 

Portugal, Ramiro 

Romão/Bibliotec

a escolar 

 
Alunos de 5º  e 

6º anos, 

comunidade 

escolar 

Impressões A3 a cores 

 

Computadores e 

projetor da Biblioteca 

 

 

 

 
A 

Forum/debate: “Cidadania : Pensar e 

intervir 

- violência doméstica 

- vamos falar sobre as redes sociais 

- levanta-te por uma causa 

- problemas do mundo científico-tecnológico 

- Compreender o que é argumentar e a 

sua importância no contexto 

democrático. 

- Desenvolver competências no âmbito 

da prevenção da violência doméstica e 

no namoro. 

 

   
Ao longo do ano 

 

Prof: Filosofia/ 

Maria José 

Bastos 

Coordenadora da 

biblioteca/ Rosa 

Sousa 

 
Alunos do 11º 
ano (turmas 
A,B,C,D) 

Impressões A4 e A3 a 

cores 

 

 

Computadores e 

projetor da Biblioteca 

 

 

A Preparar as PAP’s dos alunos dos Cursos 
Profissionais 

-  Desenvolver competências de literacia 
da informação, tecnológicas e digitais 
Desenvolver competências de leiitura e 
escrita 
 

 X Ao longo do 
ano 

Equipa da BE  
Professores de 
Português e 
Diretores de 
Curso 

Alunos do 3º 
ano dos Cursos 
Profissionais 

Fundo documental  
Computadores 
e material de desgaste 

100€ 

B 10 minuto a ler 
 

-Fomentar o gosto pela leitura 
 

x 

x Uma /duas vez 
por semana 

Professores de 
port, Ing e 
Biologia  
 

1º,2º,3º ciclos e 
10º A 
 Fundo documental 

 

 

B Halloween: leitura de contos fantásticos e 
atividades lúdicas “ Trick-or-treat” 
Quiz e Kahoot para sistematizar saberes 
 

-Promover a articulação curricular 
-Fomentar o gosto pela leitura 

X x 31  outubro Prof. 
Bibliotecária 
prof titular 
Educadoras 
Professoras de 
Inglês  
 
 

Comunidade 
Escolar 

Fundo documental e 
material de desgaste 

50€ 

B Ler nos tablets - Fomentar o gosto pela leitura 
- Estimular hábitos de leitura 

X   Prof. de apoio à 
Biblioteca 

Alunos do 1º 2º  
ciclos 

Fundo documental  
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-Desenvolver e avaliar a compreensão 

leitora 

prof titular 
 

 

B Semana da cultura científica 
-conhecer diferentes  ciências 
-conhecer cientistas 
Quis, Jogos e Kahoot 

- Fomentar o gosto pela leitura 
- Estimular hábitos de leitura 
-Desenvolver e avaliar a compreensão 
leitora 

X x 20 a 24 de 
novembro 

 
Equipa da BE , 
prof titulares,  
Educadoras, 
Professores de 
Ciências , FQ e 
Biologia 
 

 
Comunidade 
escolar 

Fundo documental e 
material de desgaste 

20€ 

B  
Ler, ver e contar  o Natal 
- leitura partilhada de contos 
-visionamento de filmes 
-produção de ilustrações e poemas de natal 
- troca de mensagens/postais em português, 
francês e inglês 
 

 
-Desenvolver competências de leitura e 
escrita  
-Desenvolver e avaliar a compreensão 
leitora 

X X Mês de 
dezembro 

Prof. 
Bibliotecária 
prof titular 
Educadoras 
Professoras de 
português e 
línguas ,  
 

Comunidade  
escolar 

Fundo documental. 
Computadores 
Papel, marcadoes, 
tintas, 

 
 

 
B 

Encontro com escritores/ jornalistas 
lustradores/atores 
 

apresentação do livro “Zahra” pelo autor 
– Tomás Sopas Bandeira 

-Promover hábitos de leitura e escrita 
- conhecer outras formas de literacia 

X X  
Ao longo do ano 
 
 
3º período 

Prof. 
Bibliotecária 
prof titular 
Educadoras 
Professoras de 
português e 
outros 
interessados 

Comunidade 
escolar 

Turmas e anos a 
definir em função dos 
contactos 
 
10º ano  

? 

B   Hora do Conto “Quem vem lá?” - Fomentar o gosto pela leitura 
- Desenvolver competências de leitura 
 

X  Ao longo do ano 
semanalment 

Equipa da BE Pré-escolar e 1º 
ciclo 

Livros, fantoches, 
adereços variados 

50€ 

B Feira do livro e sessões de leitura Fomentar o gosto pela leitura 
- Desenvolver competências de leitura 
- Promover a articulação curricular 
 

X  18 a 22 
novembro 

Equipa da BE e 
Livraria dos 
Falcões 

Alunos do Pré-
escolar, 1º,2º e 
3ºciclos  

Comunidade 
Educativa 

C  

B Leituras Encenadas - Fomentar o gosto pela leitura 
- Desenvolver competências de leitura 
- Promover a articulação curricular 
 

X  Ao longo do ano SABE 
 

Alunos do Pré-
escolar 

1º e 2º  ciclos 
 

Livros, fantoches, 
adereços variados 

 

B Vamos ao Teatro 
- Preparação do estudo das obras 
- verificação do conteúdo e implicações das 
obra- 
avaliação do impacto da  leitura e da 
representação teatral 
- Quiz, kahoot e discussão 

- Fomentar o gosto pela leitura 
- Desenvolver competências de leitura 
- Promover a articulação curricular 
 

X X Ao longo do 
ano e em 
função das 
obras em 
estudo para 
cada ano 

Prof. 
Bibliotecária 
Professoras de 
português dos 2º 
e 3º ciclos, Ens. 
Secund. e 
profissional 
 

Alunos do 6º 
ano, do 3º ciclo, 
do Ensino Sec e 
profissional 

Autocarro + bilhetes  
500 € 

B Oficinas de escrita Desenvolver competências de leitura e 
escrita 

X X Ao longo do ano Equipa da BE, 
prof. Português e 

Alunos do 1º, 2º 
e 3º ciclos e 

Computadores, papel  
livros 
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professores dos 
apoios 
 

alunos do apoio 
educativo 

B Semana da Leitura Fomentar o gosto pela leitura 
- Desenvolver competências de leitura 
- Promover a articulação curricular 
 

X X 23 a 7 de março 
 Biblioteca  

 todos os 
departamentos 

Comunidade  
escolar 

Fundo documental e 
tablets 

 

 
B 
 

Eposições bibliográficas alusivas  aos Dias 
Mundiais   e Dias   Internacionais 

-das Bibliotecas,  da Alimentação, da Cultura 
Científica, da Liberdadedo Não-Fumador, da 
Filosofia, dos Direitos Humanos,  da Mulher, 

dos Namorados, da Floresta, dos Museus, 

 do Livro Português, do Teatro, da Europa, 

da  Mãe, do Pi, da  Criança  

 
Fomentar o  gosto pelo leitura 
-Promover a articulação curricular 

x x  
Ao longo do ano 

Equipa da 
Biblioteca e 
todos os 
departamentos 
disciplinares 

Comunidade 
Educativa 

 

Fundo documental  
Computadores 
e material de desgaste 

 

C Projeto - maratona de cartas da Amnistia 

Internacional 

 

-  Fomentar a consciência cultural, social, 

ambiental e de cidadania na escola, na 

comunidade e no mundo 

-Promover uma educação para a paz 

- Promover um perfil humanista na 

formação dos jovens 

 X Dez/jan Professora 
bibliotecária 
Susana Lobo. 
Paula Dias 

Turmas de 
Geografia do 

11º e 12º anos 
Turmas de 

Cidadania de do 
do 7ºA e B 

 

Fotocópias 
Marcadores 

Tecidos 
Tintas 

Computador/Net 

50€ 

C Projeto “Os Maias:chic a valer!” -ler a obra na totalidade 
- trabalhar a obra de forma criativa 
-  dar a conhecer a obra aos familiares 
-  Contribuir para as aprendizagens dos 
alunos como cidadãos  autónomos, 
organizados e civicamente responsáveis. 

 X 17 novembro Professoras de 
português , 
Lurdes silva e 
Helena Bártolo  e 
PB Rosa Sousa 

Alunos do 12º 
ano, pais/EE e 
comunidade 
Educativa 

Computadores, vídeos 
Máquina fotográfica, 

livros, papel 

 

C projeto SOBE - ajudar os alunos a aprenderem e a 
desenvolverem hábitos saudáveis de 
higiene oral.  

as boas práticas de saúde oral 
 

x  Ao longo do ano Educadoras do 
Pré-escolar 

Alunos do pré-
escolar  

 
Jogo 
Cartolinas 
livros 

50€ 

C  

Projeto “O meu amigo Sénior” 

- promover o contacto e a partilha de 
saberes entre os jovens e mais idosos 
- ensinar e aprender novas formas de ler 
-Valorizar o trabalho de livre iniciativa, 
incentivando a intervenção positiva no 
meio escolar e na comunidade.  
– Contribuir para as aprendizagens dos 
alunos como cidadãos tolerantes, 
autónomos, organizados e civicamente 
responsáveis.  

 
X 

A 
o longo do 
ano/1x por mês 

Equipa da BE e 
professoras do 
curso profissional 
de técnico de 
apoio social 
Câmara 
municipal 

 
Centros de dia 
locais  

 
Autocarro  
Livros e  materiais de 
desgaste 
 

 

 

50€ 
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C Projetos Erasmus e eTwinning - desenvolver competências de leitura e 
escrita em língua inglesa  
- Desenvolver competências 
tecnológicas e digitais 

x X Ao longo do ano Prof, 
Bibliotecária 
Coordenadora 
dos Projetos 
europeus 
Professores de 
diferentes grupos 
disciplinares 

Alunos do 3º 
ciclo, secundário 
profissional 

Computadores 
Tablets 
Máquinas fotográficas 

 

C Concurso Literacias 3D 
- Desenvolver competências de leitura e 
escrita 
- desenvolver outras literacias:  Ciências 
Matemática , Inglês 

X X Nov, , março e 
maio 

Equipa da BE 
Porto Editora 

Alunos do 5º, 6, 
7º e 8º anos 

Computadores 
Autocarro 

50€ 

C Projeto “ Jogos Romanos de Tabuleiro “ -  Promover a autonomia e a 

responsabilização dos alunos pela sua 

aprendizagem. 

.  Reforçar a participação dos alunos, 

pais e encarregados de educação na vida 

escolar. 

- Promover um perfil humanista na 

formação dos jovens estudantes 

X  2º período equipa dq BE, 
docentes de 
titulares de 
turma 
ordem dos 
biólogos 

Alunos do 3º, 4º, 
5º  e 6º  anos 

Impressões A3 a cores 

 
50€ 

 

C 

Projeto “Miúdos a votos” - conhecer em profundidade como se 
desenrola um processo eleitoral e para 
que serve. 
-  dar voz às crianças e jovens 
portugueses  criando renovadas 
oportunidades na formação de cidadãos 
de pleno direito 

X X Outubro a abril Prof, Bibliotecár 
Professores do 1º 
ciclo , de 
português do 
2ºcicloe de 
Cidadania e 
Desenvolvimento 

Alunos do 1º ,2º 
e 3ºciclos 

Livros, 
computadores/tablets
papel  de cenário. 
Papel colorido, 
cartolinas, 
plastificador 
Marcadores, tintas, 
cola, lápis de cor, 
painéis/cavaletes 

 

C Concurso Nacional de Leitura - Fomentar o gosto pela leitura 
Desenvolver competências de leitura  

X X Janeiro a abril Equipa da BE e 
prof. de 
Português 

Alunos dos 3º e 
4º anos,7º, 8º 9ª 

Fundo local 
Livros novos 
certificados 
prémios 

100 € 

C Concurso Literário António Celestino - Fomentar o gosto pela leitura 
Desenvolver competências de leitura  e 
escrita 

 

X X Janeiro  a março Equipa da BE,  
SABE , 
Prof de 
Português 

Alunos do 3º e 
4º anos, 2º e 3º 
ciclo,Secundário 
profissional 

Fundo local 
computadores 
Papel 
envelopes 

 

C Olimpíadas da Línguas Portuguesa 

 

- incentivar o bom uso da língua 

portuguesa 

- Desenvolver competências de leitura e 
escrita  

 

X X Fevereiro a 
abril/maio 

 
Equipa da BE,  
 AE Aurélia de 
Sousa - Escola 
Secundária de 
Camões 
 

alunos do 3.º 
ciclo 

 
Papel 
computador 

- 
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C Projeto PRESSE 

- Adquirir competências e  fundamentais 
para a vivência da sexualidade de forma 
responsável  

X Ao longo do ano equipa da BE 
Coordenadores 
PRESSE 

Ensino 
Secundário e 
Profissional 

Livros 
Kits,  
fichas,  
vídeos 

50€ 

C Projeto “Todos juntos podemos ler” - Fomentar o gosto pela leitura-
Desenvolver competências de leitura  e 
escrita 
 

X 

X Semanal 
mente 

Prof, bibliotecária 
Prof da 
Ed.Especial 
 

 
Alunos da 
equipa 
multidiciplinar 

Livros, computador 
Tablet com software 
específico, materiais 
de desgaste 

 

C Leitura em Vai e Vem - Envolver os pais na promoção da 

leitura 
 -Fomentar hábitos de leitura 

X 

 2ºe 3º períodos Equipa da 
Biblioteca e 
professoras do 
Pré-escolar 

Alunos do pré-
escolar e pais 

Fundo documental  

C Projeto do Centro Qualifica 

“Leituras Partilhadas” 

“Leituras em Itinerância ”Caniçada 

Comemoração do dia mundial do livro 

- sensibilizar para a importância da 
leitura no quotidiano 
- aumentar a capacidade de leitura e 
escrita de forma autónoma e com 
recurso ao debate e à partilha 
-  Fomentar a consciência cultural, 
social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo 

 

X  

16 de outubro 
 
5 de 
dezembro 
 
23 de abril 

 

PB Rosa Sousa 
Rosa Martins 
Técnicas do 
Qualifica 

 
 

Formandos do 
Qualifica 

Livros, revistas e 
jornais do acervo 
geral da biblioteca 
Livros adquiridos 
para a dinamização 
da leitura 
oferecidos pelo PNL 
 

 

 

350 € 

D – Elaboração de listas de material em 
suporte livro e multimédia para apoio aos 
currículos 

 

- Reforçar o fundo documental X X Outubro e ao 
longo do ano 

Prof.  
Bibliotecária 
 

Comunidade 
Escolar 

Computador 
papel 

500€ 

D Divulgação das novidades editoriais, 
anúncios de concursos e atividades de índole 
cultural e das aquisições da BE 

- promover a articulação curricular X X Ao longo do ano Equipa da BE Comunidade 
Escolar 

Escaparate da BE, 
placards exteriores, 
computador, 
Webnode, facebook 
 

 

D Levantamento estatístico para avaliação do 
serviço prestado pela BE 

- divulgar as atividades promovidas pela 
BE 
- divulgar a frequência de utilização dos 
serviços da BE 

X X Mensalmente 
ao longo do ano 

Equipa da BE 
 

Comunidade 
Escolar 

placards exteriores, 
computador, 
Webnode, facebook 
 

 

D Coordenação da circulação de fundos 
documentais pelas escolas do Agrupamento 

Facilitar o acesso aos serviços da 
biblioteca  
Garantir a funcionalidade da BE 

x x Ao longo do ano Prof. 
Bibliotecária 
 

Comunidade 
Escolar 

  

D Atualização do catálogo informatizado e 
listagens bibliográficas para PNL 

Facilitar o acesso aos serviços da 
biblioteca  
Garantir a funcionalidade da BE 

x x Ao longo do ano Prof. 
Bibliotecária 
 

Comunidade 
Escolar 
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D - Atualização da página Web e gestão dos 
conteúdos  

Contribuir para a missão da biblioteca x x Ao longo do ano Prof. 
Bibliotecária 
 

Comunidade 
Escolar 

  

D 

 

 

Elaboração de relatórios sobre o 
funcionamento dos serviços, 
desenvolvimento das atividades e   índices de 
leitura e de literacia dos alunos 

- Divulgar o trabalho  
desenvolvido /produzido 

x x Final de período Prof. 
Bibliotecária 
 

Comunidade 
Escolar 

  

D Elaboração do Projeto de Melhoria Contribuir para a missão da biblioteca  x Set a novembro Prof. 
Bibliotecária 
 

Comunidade 
Escolar e RBE 
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10.2- Clube da Floresta - Pinheiro Vivo 
 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – CLUBE DA FLORESTA PINHEIRO VIVO 
Ano letivo 2019/20 

 

DATAS ATIVIDADES 
ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROJETO 

EDUCATIVO / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DINAMIZADORES 
E 

INTERVENIENTES 

DESTINATÁ-
RIOS 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS/ 

CUSTOS 

Avaliação / 
Impacto da 

atividade nas 
áreas 

prioritárias 
do Projeto 
Educativo 

 
Set./Out. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sessões de trabalho para 
preparação do ano letivo 

 
- Reunião no Centro de 
Interpretação Carvalho de 
Calvo (CICC); 
 
- Elaboração do Plano de 
Atividades; 
 
- Trabalho de articulação com 
a equipa do Programa Eco-
Escolas. 
 
 
 
 

I. Sucesso académico e educativo 

OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos 

alunos pela sua aprendizagem.  
OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos2 

II. Processos para melhor aprender e ensinar 

OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OBII.2 Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que 

concorra para uma maior autonomia dos alunos na sua 

aprendizagem. 

OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de 

competências em língua materna como fator de aquisição da 

sua identidade cultural.  
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, 

a investigação e reflexão sobre as suas práticas, bem como a 
disseminação de boas práticas. 

OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na 

sala de aula.  
OB II.10 Potenciar o ensino prático e experimental, no 

âmbito do plano curricular de diferentes disciplinas, visando 

a aprendizagem criativa e ativa. 

III. Dimensão cultural, social e de cidadania 

OBIII. 1 Reforçar a participação dos alunos, pais e 

encarregados de educação na vida escolar. 

OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos 
jovens estudantes.  

OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental 
e de cidadania na escola, na comunidade e no mundo.  

OB III.4 Consciencializar os jovens para a importância da 

consecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável. 
OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva 

dos alunos.  

OB III.6 Promover hábitos de vida saudável.  
OB III.7 Promover uma educação para a paz como 

estratégia de prevenção da indisciplina e da insegurança. 

Equipa Clube da 
Floresta Pinheiro 
Vivo 
 
Equipa Eco-Escolas 
 
Equipa do Centro 
de Interpretação 
Carvalho de Calvos 
(CICC) 
 
Equipa da 
Biblioteca Escolar 
 
Diretores de Turma 
 
 
 

Comunidade 
educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computador 
 
Projetor 
 
Internet 
 
Impressora 
 
Papel 
 
Cartolina 
 
Vitrine da Sala 
do Aluno ou 
Placard no 
Polivalente – 
Eco-placard 
 
Material de 
desgaste 
 
 

As 
atividades 
serão 
avaliadas 
por uma 
amostra-
gem de 
alunos, no 
final de 
cada 
período 
letivo, em 
ficha 
criada para 
o efeito. 
No final do 
ano letivo, 
será 
elaborado 
um 
Relatório 
pela 
Coordena-
dora. 
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DATAS ATIVIDADES 
ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROJETO 

EDUCATIVO / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DINAMIZADORES 
E 

INTERVENIENTES 

DESTINATÁ-
RIOS 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS

/ 
CUSTOS 

Avaliação / 
Impacto da 
atividade 
nas áreas 

prioritárias 
do Projeto 
Educativo 

*11 de 
novembro 
(2ª-feira) 
 
 

Comemoração do Dia de S. 
Martinho / Dia Eco-Escola 
 
- Decoração de um placard 
alusivo à comemoração; 
 
- Construção dos cartuchos 
em papel de jornal para as 
castanhas e/ou a partir do 
reaproveitamento dos pacotes 
de leite escolar; 
 
- Organização da Feirinha do 
Outono em conjunto com a 
Equipa Eco-Escolas e 
Diretores de Turma (Dt.s) e os 
alunos do 9º ano; 
 
- Colaboração nas atividades 
dinamizadas em articulação 
com a Equipa Eco-Escolas, 
entre as quais: 
- distribuição das tradicionais 
castanhas durante a tarde; 
- organização de jogos 
tradicionais em articulação 
com o Grupo Disciplinar de 
Educação Física. 

I. Sucesso académico e educativo 

OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização 

dos alunos pela sua aprendizagem.  

OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

 

II. Processos para melhor aprender e 

ensinar 

OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua 

aprendizagem.  

OBII.2 Desenvolver uma cultura de trabalho de 

projeto que concorra para uma maior autonomia dos 

alunos na sua aprendizagem. 

OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de 

competências em língua materna como fator de 

aquisição da sua identidade cultural.  

OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre 

professores, a investigação e reflexão sobre as suas 

práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho 

inovadoras na sala de aula.  

OB II.10 Potenciar o ensino prático e experimental, 

no âmbito do plano curricular de diferentes 

disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 

 

III. Dimensão cultural, social e de cidadania 

OBIII. 1 Reforçar a participação dos alunos, pais e 

encarregados de educação na vida escolar. 

OB III.2 Promover um perfil humanista na formação 

dos jovens estudantes.  

OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, 

ambiental e de cidadania na escola, na comunidade e 

no mundo.  

OB III.4 Consciencializar os jovens para a 

importância da consecução dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável. 

OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e 

coletiva dos alunos.  

OB III.6 Promover hábitos de vida saudável.  

OB III.7 Promover uma educação para a paz como 

estratégia de prevenção da indisciplina e da 
insegurança. 

 

Equipa Clube da 
Floresta Pinheiro 
Vivo 
 
Equipa Eco-Escolas 

 
Representantes do 
Agrupamento, da 
Câmara Municipal 
da Póvoa de 
Lanhoso e do CICC 
 
Membros dos “Eco-
Clubes” 
 
Alunos e DTs do 9º 
ano 
 
Equipa do Clube da 
Floresta  
 
Professores do 
Grupo Disciplinar 
de Ed. Física 
 
Outros professores 
da Escola 
 
Assistentes 
Operacionais e 
Administrativos 

Comunidade 
educativa 

Bandeira Verde 
Eco – Escolas 
 
Papel de jornal 
e papel de 
embrulho 
(reaproveitados) 
 
Pacotes de leite 
escolar 
 
Cartolinas/cartã
o/papel 
 
Fotocópias 
 
Textos diversos 
 
Música “Não 
Sou o Único” 
 
Sistema de som 
 
Castanhas 
 
Sacos, latas, 
cordas, bolas, 
manta, 
argolas,… 
 
Entrada da 
Escola (mastro) 
 
Átrio / coberto 
da Escola 
 
 
 
 

As 
atividades 
serão 
avaliadas 
por uma 
amostra-
gem de 
alunos, no 
final de 
cada 
período 
letivo, em 
ficha 
criada para 
o efeito. 
No final do 
ano letivo, 
será 
elaborado 
um 
Relatório 
pela 
Coordena-
dora. 
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DATAS ATIVIDADES 
ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROJETO 

EDUCATIVO / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DINAMIZADORES 
E 

INTERVENIENTES 

DESTINATÁ-
RIOS 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS

/ 
CUSTOS 

Avaliação / 
Impacto da 
atividade 
nas áreas 

prioritárias 
do Projeto 
Educativo 

Meados de 
novembro 
 
 
(Semana de 
16 a 24 
novembro) 
21 de 
novembro 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Preparação do Jogo da 
Floresta; 
 
 
Comemoração da Semana 
Europeia da Prevenção dos 

Resíduos "Mude os seus 

hábitos. Reduza os seus 
resíduos!” 
- Sessão alusiva à política do 
3Rs, 
- Quiz da Reciclagem, 

- Visita de Estudo à Braval 
(8ºs anos), 
 
Comemoração do Dia da 
Floresta Autóctone 
- Projeto de propagação de 
espécies / Sementeira / 
Plantação de espécies na 
Horta Biológica e/ou nos 
taludes da Escola em 
articulação com as equipas 
Eco-Ecolas e do Centro de 
Interpretação Carvalho de 
Calvos; 
- Plantação de carvalhos e 
sementeira de medronheiros 
no concelho em articulação 
com o Rotary da PVL (data a 
confirmar). 
 
 

I. Sucesso académico e educativo 

OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização 

dos alunos pela sua aprendizagem.  

OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

 

II. Processos para melhor aprender e 

ensinar 

OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua 

aprendizagem.  

OBII.2 Desenvolver uma cultura de trabalho de 

projeto que concorra para uma maior autonomia dos 

alunos na sua aprendizagem. 

OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de 

competências em língua materna como fator de 

aquisição da sua identidade cultural.  

OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre 

professores, a investigação e reflexão sobre as suas 

práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho 

inovadoras na sala de aula.  

OB II.10 Potenciar o ensino prático e experimental, 

no âmbito do plano curricular de diferentes 

disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 

 

III. Dimensão cultural, social e de cidadania 

OBIII. 1 Reforçar a participação dos alunos, pais e 

encarregados de educação na vida escolar. 

OB III.2 Promover um perfil humanista na formação 

dos jovens estudantes.  

OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, 

ambiental e de cidadania na escola, na comunidade e 

no mundo.  

OB III.4 Consciencializar os jovens para a 

importância da consecução dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável. 

OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e 

coletiva dos alunos.  

OB III.6 Promover hábitos de vida saudável.  

OB III.7 Promover uma educação para a paz como 

estratégia de prevenção da indisciplina e da 
insegurança. 

Equipa Clube da 
Floresta Pinheiro 
Vivo 
 
Equipa Eco-Escolas 

 
Equipa da 
Biblioteca da Escola 
 
Alunos dos 4º e 6º 
anos, professores 
titulares das turmas 
do 4º ano e 
diretores de turma 
do sexto ano – 
turmas A e B 
 
 
Alunos dos 8ºs A e 
B e professores das 
turmas 
 
Assistentes 
Operacionais e 
Administrativos 
 
Equipa do Centro 
de Interpretação 
Carvalho de Calvos 
/ Câmara Municipal 
da Póvoa de 
Lanhoso 
 
Equipa Rotary da 
PVL 
 

Comunidade 
educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos dos 4º 
e 6º anos 
 
 
 
 
 
 
Alunos dos 8ºs 
A e B 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membros dos 
“Eco-Clubes 

Cartão/cartolina/
papel 
Fotocópias 
Pás,… 
Luvas 
Garrafas 
plásticas 
Pacotes de 
leite,… 
Estacas de 
espécies 
autóctones 
Substrato de 
enraizamento 
Utensílios para 
a plantação 
 
Biblioteca da 
Escola 
Taludes da 
Escola / Horta 
Biológica 
 
Autocarro da 
Câmara 
Municipal da 
Póvoa de 
Lanhoso 
 
Instalações da 
Braval 
 
Área Florestal 
do Concelhoda 
PVL – Nossa 
Senhora do 
Amparo 
 

 
As 
atividades 
serão 
avaliadas 
por uma 
amostra-
gem de 
alunos, no 
final de 
cada 
período 
letivo, em 
ficha 
criada para 
o efeito. 
No final do 
ano letivo, 
será 
elaborado 
um 
Relatório 
pela 
Coordena-
dora. 
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DATAS ATIVIDADES 
ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROJETO 

EDUCATIVO / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DINAMIZADORES 
E 

INTERVENIENTES 

DESTINATÁ-
RIOS 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS

/ 
CUSTOS 

Avaliação / 
Impacto da 
atividade 
nas áreas 

prioritárias 
do Projeto 
Educativo 

Nov./Dez 
 
 
 
 
 
*5 de dez. 
 
Final do 1º 
período 
 
 
 
Ao longo do 
ano 
 

Celebração da Quadra 
Natalícia 
 
- Construção de uma Árvore 
de Natal ecológica; 

 
- Dinamização do Ateliê de 
decorações de Natal em 
materiais reciclados em 
articulação com o CICC; 
 
- Partilha de um Postal de 
Natal Digital com a 
Comunidade Educativa. 
 
 
Eco-Placard 

- Preparação / Dinamização 
do Eco-Placard; 
 
Jardim Vertical / Horta 
Biológica 
- Manutenção do Jardim 
Vertical; 
- Dinamização de um espaço 
da Horta Biológica; 
 
Taludes Plantados pela 
Comunidade Educativa da 
EB do Ave 

- Colaboração na manutenção 
das coberturas vegetais dos 
taludes da Escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Sucesso académico e educativo 

OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização 

dos alunos pela sua aprendizagem.  

OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

 

II. Processos para melhor aprender e 

ensinar 

OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua 

aprendizagem.  

OBII.2 Desenvolver uma cultura de trabalho de 

projeto que concorra para uma maior autonomia dos 

alunos na sua aprendizagem. 

OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de 

competências em língua materna como fator de 

aquisição da sua identidade cultural.  

OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre 

professores, a investigação e reflexão sobre as suas 

práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho 

inovadoras na sala de aula.  

OB II.10 Potenciar o ensino prático e experimental, 

no âmbito do plano curricular de diferentes 

disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 

 

III. Dimensão cultural, social e de cidadania 

OBIII. 1 Reforçar a participação dos alunos, pais e 

encarregados de educação na vida escolar. 

OB III.2 Promover um perfil humanista na formação 

dos jovens estudantes.  

OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, 

ambiental e de cidadania na escola, na comunidade e 

no mundo.  

OB III.4 Consciencializar os jovens para a 

importância da consecução dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável. 

OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e 

coletiva dos alunos.  

OB III.6 Promover hábitos de vida saudável.  

OB III.7 Promover uma educação para a paz como 

estratégia de prevenção da indisciplina e da 
insegurança. 

Equipa do Clube da 
Floresta Pinheiro 
Vivo 
 
Equipa Eco-Escolas 
 
Alunos do 5º ano 
 
Equipa do Centro 
de Interpretação 
Carvalho de Calvos 
 
 
 
 
 
Membros dos “Eco-
Clubes” 
 
Alunos dos 1º e 2º 
anos de 
escolaridade e 
Prof.s das AECs: 
Educação 
Ambiental e Horta 
Biológica 
 
Outros 
alunos/turmas que 
se associem às 
atividades 

Comunidade 
educativa 
 
 
 
 
Alunos do 5º 
ano 
 

 

Materiais 
reciclados/ da 
floresta 
 
Material de 
desgaste 
 
Computador 
 
Internet 
 
Impressora 
 
Átrio da Escola 
 

As 
atividades 
serão 
avaliadas 
por uma 
amostra-
gem de 
alunos, no 
final de 
cada 
período 
letivo, em 
ficha 
criada para 
o efeito. 
No final do 
ano letivo, 
será 
elaborado 
um 
Relatório 
pela 
Coordena-
dora. 
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DATAS ATIVIDADES 
ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROJETO 

EDUCATIVO / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DINAMIZADORES 
E 

INTERVENIENTES 

DESTINATÁ-
RIOS 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS

/ 
CUSTOS 

Avaliação / 
Impacto da 
atividade 
nas áreas 

prioritárias 
do Projeto 
Educativo 

5 de fevereiro 
(4ª-feira) 
 
 
 
 
 
 
*4 março (4ª-
feira) março 
(Dia do Pai) e 
29 de abril 
(Dia da Mãe) 
 
 
 
 
Fev, Março 
 
 
 
 
Ao longo do 
ano 

Plantação / Sementeira de 
ervas aromáticas e outras 
plantas para as prendinhas do 
Dia da Mãe, em articulação 
com a Equipa do CICC e a 
Professora de Educação 
Ambiental do 1º ano 
 
- Participação em ateliês 
temáticos com materiais 
reciclados promovidos pelo 
CICC (Dia do Pai – 2º ano e 
Dia da Mãe - 1º ano), em 
articulação com a Professora 
de Educação Ambiental do 1º 
e do 2º ano 
 
- Conclusão da Bibliopausa 
em articulação com a 
disciplina de Educação 
Tecnológica 
 
- Participação em alguns dos 
Desafios lançados pela Equipa 
Eco-Escolas 

I. Sucesso académico e educativo 

OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização 

dos alunos pela sua aprendizagem.  

OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

 

II. Processos para melhor aprender e 

ensinar 

OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua 

aprendizagem.  

OBII.2 Desenvolver uma cultura de trabalho de 

projeto que concorra para uma maior autonomia dos 

alunos na sua aprendizagem. 

OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de 

competências em língua materna como fator de 

aquisição da sua identidade cultural.  

OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre 

professores, a investigação e reflexão sobre as suas 

práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho 

inovadoras na sala de aula.  

OB II.10 Potenciar o ensino prático e experimental, 

no âmbito do plano curricular de diferentes 

disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 

 

III. Dimensão cultural, social e de cidadania 

OBIII. 1 Reforçar a participação dos alunos, pais e 

encarregados de educação na vida escolar. 

OB III.2 Promover um perfil humanista na formação 

dos jovens estudantes.  

OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, 

ambiental e de cidadania na escola, na comunidade e 

no mundo.  

OB III.4 Consciencializar os jovens para a 

importância da consecução dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável. 

OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e 

coletiva dos alunos.  

OB III.6 Promover hábitos de vida saudável.  

OB III.7 Promover uma educação para a paz como 

estratégia de prevenção da indisciplina e da 
insegurança. 

Equipa do Clube da 
Floresta 
Pinheiro Vivo 
 
Equipa Eco-Escolas 
 
Assistentes 
Operacionais 
 
Equipas do Centro 
de Interpretação 
Carvalho de Calvos 
/ Câmara Municipal 
da PVL 
 
 
Alunos dos 1ºs A e 
B e professores 
titulares das turmas 
ou outro professor 
das turmas 
 
 
Alunos dos 2ºs A e 
B e professores 
titulares das turmas 
e Prof. de 
Educação 
Ambiental 
 
Alunos dos 7º e 8º 
anos e Prof. de Ed. 
Tecnológica 
 

Comunidade 
educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos dos 1ºs 
A e B 
 
 
 
 
 
Alunos dos 2ºs 
A e B 
 
 
 
 
Alunos/turmas 
que 
pretendam 
participar nos 
desafios 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placard , tela 
 
Paletes 
 
Garrafões 
plásticos 
 
Embalagens de 
iogurtes 
embalagens 
tetrapak 
 
Vasos 
 
Tintas, 
pincéis,… 
 
Ferramentas/ 
Instrumentos 
 
Sementes/ 
Plantas 
 
Substrato de 
enraizamento 
 
Estufa do 
Município 
 
 

As 
atividades 
serão 
avaliadas 
por uma 
amostra-
gem de 
alunos, no 
final de 
cada 
período 
letivo, em 
ficha 
criada para 
o efeito. 
No final do 
ano letivo, 
será 
elaborado 
um 
Relatório 
pela 
Coordena-
dora. 
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DATAS ATIVIDADES 
ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROJETO 

EDUCATIVO / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DINAMIZADORES 
E 

INTERVENIENTES 

DESTINATÁ-
RIOS 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS

/ 
CUSTOS 

Avaliação / 
Impacto da 
atividade 
nas áreas 

prioritárias 
do Projeto 
Educativo 

1ª e 2ª 
semanas de 
março 
 
 
 
 
 
 
 
*23 de março 
(2ª-feira) 
 
 
 
 
 
 
 

Comemoração do Dia 
Mundial da Floresta / Dia da 
Árvore / Dia da Poesia / Dia 
da Água 
 

- Pesquisa e elaboração de 
poemas alusivos à Natureza 
em articulação com um Grupo 
de Professores de Português; 
 
- Plantação da Árvore dos 
Compromissos “Ambientais” 
num dos taludes da Escola, 
 
- Inauguração da Bibliopausa 
no espaço exterior da Escola– 
Momento de Poesia; 
 
- Peddy-Paper Ambiental em 
articulação com um grupo de 
professores do 2º Ciclo e das 
equipas do Eco-Clubes, da 
Biblioteca Escolar e do CICC; 
 
- Experiências com água 
destinadas aos alunos do 3º 
ano. 
 

I. Sucesso académico e educativo 

OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização 

dos alunos pela sua aprendizagem.  

OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

 

II. Processos para melhor aprender e 

ensinar 

OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua 

aprendizagem.  

OBII.2 Desenvolver uma cultura de trabalho de 

projeto que concorra para uma maior autonomia dos 

alunos na sua aprendizagem. 

OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de 

competências em língua materna como fator de 

aquisição da sua identidade cultural.  

OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre 

professores, a investigação e reflexão sobre as suas 

práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho 

inovadoras na sala de aula.  

OB II.10 Potenciar o ensino prático e experimental, 

no âmbito do plano curricular de diferentes 

disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 

 

III. Dimensão cultural, social e de cidadania 

OBIII. 1 Reforçar a participação dos alunos, pais e 

encarregados de educação na vida escolar. 

OB III.2 Promover um perfil humanista na formação 

dos jovens estudantes.  

OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, 

ambiental e de cidadania na escola, na comunidade e 

no mundo.  

OB III.4 Consciencializar os jovens para a 

importância da consecução dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável. 

OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e 

coletiva dos alunos.  

OB III.6 Promover hábitos de vida saudável.  

OB III.7 Promover uma educação para a paz como 

estratégia de prevenção da indisciplina e da 
insegurança. 

Equipa do Clube da 
Floresta Pinheiro 
Vivo 
 
Equipa Eco-Escolas 

 
Equipa da BE  
 
Grupo de 
Professores do 2º 
Ciclo 
 
Prof.s titulares do 3º 
ano 
 
Assistentes 
Operacionais e 
Administrativos 
 
Direção do 
Agrupamento 
 
Equipas do Centro 
de Interpretação 
Carvalho de Calvos 
/ Câmara Municipal 
da PVL 
 
 
 

Comunidade 
educativa 
 
 
 
Alunos do 5º e 
6º anos de 
escolaridade 
respetivos DTs 
 
 
 
Comunidade 
educativa 
 
 
Membros dos 
“Eco-Clubes” 
 
 
Membros dos 
“Eco-Clubes” e 
alunos dos 5º 
e 6º anos de 
escolaridade 
 
Alunos do 3º 
ano de 
escolaridade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livros/textos 
 
Utensílios para 
a plantação 
 
Luvas 
 
Composto 
 
Espécies 
autóctones 
 
Biblioteca da 
Escola 
 
Sala de aula 
 
Taludes da 
Escola 
 

As 
atividades 
serão 
avaliadas 
por uma 
amostra-
gem de 
alunos, no 
final de 
cada 
período 
letivo, em 
ficha 
criada para 
o efeito. 
No final do 
ano letivo, 
será 
elaborado 
um 
Relatório 
pela 
Coordena-
dora. 
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DATAS ATIVIDADES 
ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROJETO 

EDUCATIVO / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DINAMIZADORES 
E 

INTERVENIENTES 

DESTINATÁ-
RIOS 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS

/ 
CUSTOS 

Avaliação / 
Impacto da 
atividade 
nas áreas 

prioritárias 
do Projeto 
Educativo 

maio 
(sábado a 
confirmar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*5 junho (6ª-
feira) – data a 
confirmar 
 

Feira da Primavera 
 
- Preparação e dinamização 
do espaço dos “Eco-Clubes”: 
Clube da Floresta Pinheiro 
Vivo e Eco-Escolas; 
 
- Divulgação da informação 
relativa à ação do Clube da 
Floresta Pinheiro Vivo. 
 
 
Comemoração do Dia 
Mundial do Ambiente 
 
- Eco-Caminhada Solidária 
(6º ano de escolaridade) 
 
- Eco - caminhada entre a 
Escola e o Centro de 
Interpretação Carvalho de 
Calvos em articulação com as 
equipas do Clube da Floresta 
e de Prof.s e alunos do 6º ano 
de escolaridade; 
 
- Piquenique no CICC; 
 
- Peddy-paper Ambiental. 
 

I. Sucesso académico e educativo 

OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos 

alunos pela sua aprendizagem.  

OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
 

II. Processos para melhor aprender e ensinar 

OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OBII.2 Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que 

concorra para uma maior autonomia dos alunos na sua 

aprendizagem. 
OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de 

competências em língua materna como fator de aquisição da 

sua identidade cultural.  
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, 

a investigação e reflexão sobre as suas práticas, bem como a 
disseminação de boas práticas. 

OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na 

sala de aula.  
OB II.10 Potenciar o ensino prático e experimental, no 

âmbito do plano curricular de diferentes disciplinas, visando 

a aprendizagem criativa e ativa. 
 

III. Dimensão cultural, social e de cidadania 

OBIII. 1 Reforçar a participação dos alunos, pais e 

encarregados de educação na vida escolar. 
OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos 

jovens estudantes.  
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental 

e de cidadania na escola, na comunidade e no mundo.  

OB III.4 Consciencializar os jovens para a importância da 
consecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável. 

OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva 

dos alunos.  
OB III.6 Promover hábitos de vida saudável.  

OB III.7 Promover uma educação para a paz como 

estratégia de prevenção da indisciplina e da insegurança. 

Equipa do CF 
Pinheiro Vivo 
 
 
Equipa Eco-Escolas 
 
 
Assistentes 
Operacionais e 
Administrativos 
 
 
Pais / Enc. de 
Educação 
 
Direção do 
Agrupamento 
 
Professores do 6º 
ano de escolaridade  
 
Equipa do CICC 

Comunidade 
educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos dos 6º 
e ano de 
escolaridade e 
membros dos 
“Eco-Clubes” 
 
 

Materiais 
reciclados/ 
reutilizados 
 
Computadores 
da Sala de 
informática e da 
Biblioteca 
Escolar 
 
Poster das 
atividades 
desenvolvidas 
no âmbito do 
Programa Eco-
Escolas 
 
Recinto escolar 
 
Sacos plásticos 
Luvas 
Alimentos 
(saudáveis) 
levados pelos 
alunos 
 
CICC 
 
Questionário 
 
Transporte da 
Câmara 
Municipal da 
PVL 

As 
atividades 
serão 
avaliadas 
por uma 
amostra-
gem de 
alunos, no 
final de 
cada 
período 
letivo, em 
ficha 
criada para 
o efeito. 
No final do 
ano letivo, 
será 
elaborado 
um 
Relatório 
pela 
Coordena-
dora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Atividades que substituem as atividades letivas dos membros dos Eco-Clubes  (Programa Eco-Escolas e Clube da Floresta Pinheiro Vivo) ou da comunidade escolar. 
 
Email da professora responsável pelas atividades: anaisabelgranjafonseca@gmail.com 
 
Equipa de Professores do Clube da Floresta Pinheiro Vivo: Ana Isabel Fonseca e Jaime Afonso 

 

mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
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10.3- Clube da Floresta e do Património “Os Milhafões”  
 

Datas Atividade Objectivos 
Articulação com o Projecto 

Educativo 

Dinamizad
ores e 

intervenie
ntes 

Destinatári
os 

Recursos 
necessários 

/ custos 

Formas de 
avaliação 

 
 

 
11  

Novembro 
(2ªF – Turno 

da tarde) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Comemoração do Dia de S. 
Martinho 
 
- Feira de S. Martinho 
 
- Magusto e convívio aberto à 
comunidade 
- Içar da Bandeira Eco-escolas 
 
 Atividade que envolve 
alunos, encarregados de 
educação, professores e 
pessoal não docente 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Promover Educação 
ambiental 

Divulgar as potencialidades 
da Floresta 

Sensibilizar para a 
importância da Protecção 
Florestal 

Sensibilizar os alunos para a 
preservação de valores 
culturais. 
 
Promover o convívio entre 
os membros da comunidade 
escolar /encarregados de 
educação 

Desenvolver cidadãos pró-
ativos 
 
Aproximar a escola do meio 
 

 

 Preferencialmente:  
 
I. Sucesso académico e educativo: 
OB I.4. Promover a autonomia e a 
responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem; 
OB I.6. Diversificar a oferta curricular de 
modo contextualizado e sustentado, 
 
III. Dimensão cultural, social e de 
cidadania: 
 
OB III. 2. Promover um perfil humanista na 
formação dos jovens estudantes; 
OB III. 3. Fomentar a consciência cultural, 
social, ambiental e de cidadania, na escola, 
na comunidade e no mundo; 
OB III. 4. Consciencializar os jovens para a 
importância da consecução dos objectivos 
do desenvolvimento sustentável; 
OB III. 6. Promover hábitos de vida 
saudável; 
OB III. 7. Promover uma educação para a 
paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da segurança. 
 
 
IV. Organização e Gestão:  
 
OB IV. 8. Consolidar a ligação à 
comunidade mediante o reforço de 
parcerias. 

 

Paula Dias 
Fátima 
Casimiro e 
Susana Lobo 
em 
colaboração 
com a  
Equipa do 
Ecoescolas 
 
 
 
Direção da 
Escola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elementos do 
Clube: 
 
Toda a 
Comunidade 
Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Castanhas 
Mesas e 
barracas 
 
Materiais para 
a feira trazidos 
pelos alunos 
(o dinheiro 
angariado por 
cada turma 
destina-se ao 
financiamento 
de projetos de 
turma) 
 
Jogos 
tradicionais 
 
 
 

 

 
Relatório  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
90 

Datas Atividade Objectivos 
Articulação com o Projecto 

Educativo 

Dinamizad
ores e 

intervenie
ntes 

Destinatári
os 

Recursos 
necessários 

/ custos 

Formas de 
avaliação 

Semana de 
16 a 24 de 
Novembro 
 
 
 
 
 
 
 
20 de 
novembro 

- Participação nas atividades 
da Semana Europeia da 
prevenção dos Resíduos: 
 
- Quanto pesa o teu lixo? 
Separação de lixo  na escola 
durante a semana de 16 a 24 
de novembro 
 
 
 
 
- Visita à Braval  

Consciencializar-se para a 
necessidade de redução de 
resíduos:  

- Ação focada nos 3 Rs: 
Reduzir, Reutilizar e Reciclar 

 

Adotar comportamentos 
responsáveis de redução 
dos resíduos  

 

 

 

 

  
 
I. Sucesso académico e educativo: 
OB I.6. Diversificar a oferta curricular de 
modo contextualizado e sustentado, 
 
III. Dimensão cultural, social e de 
cidadania: 
 
OB III. 3. Fomentar a consciência cultural, 
social, ambiental e de cidadania, na escola, 
na comunidade e no mundo; 
OB III. 4. Consciencializar os jovens para a 
importância da consecução dos objectivos 
do desenvolvimento sustentável; 
OB III. 6. Promover hábitos de vida 
saudável; 
 
 
IV. Organização e Gestão:  
 
OB IV. 8. Consolidar a ligação à 
comunidade mediante o reforço de 
parcerias. 

 

Paula Dias 
(Clube)  e Ana 
Fernandes 
(Ecoescolas) 

 
 
 
 
 
Alunos do 9ºC 
 
 
 
 
 
Alunos do 9ºE 

 
 
 
 
 
 
 
Sacos de lixo. 
Luvas, balança 
… 
 
 
 
 
 
 
 
- Autocarro 
para 
transporte dos 
alunos (Já 
tratado com a 
Braval) 

Relatório  
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Datas Atividade Objectivos 
Articulação com o Projecto 

Educativo 

Dinamizad
ores e 

intervenie
ntes 

Destinatári
os 

Recursos 
necessários 

/ custos 

Formas de 
avaliação 

22 de 
novembro ( 
sextas-feiras 
de tarde) 

- Construção de Kits de 
germinação de sementes de 
árvores autóctones e com a 
reutilização de resíduos.  

- Sensiblizar para a 
importância de adaptar as 
espécies ao seu habitat 
natural; 

- Contribuir para a 
reflorestação do concelho 
em articulação com o 
Centro Ambiental da CMPVL 

. Sucesso académico e educativo: 
OB I.4. Promover a autonomia e a 
responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem; 
OB I.6. Diversificar a oferta curricular de 
modo contextualizado e sustentado, 
 
III. Dimensão cultural, social e de 
cidadania: 
 
OB III. 3. Fomentar a consciência cultural, 
social, ambiental e de cidadania, na escola, 
na comunidade e no mundo; 
OB III. 4. Consciencializar os jovens para a 
importância da consecução dos objectivos 
do desenvolvimento sustentável; 
OB III. 6. Promover hábitos de vida 
saudável; 
 
 
IV. Organização e Gestão:  
 
OB IV. 8. Consolidar a ligação à 
comunidade mediante o reforço de 
parcerias. 

 

Paula Dias, 
Fátima 
Casimiro e 
Susana Lobo 

Alunos 
voluntários 

 
 
 
 
Sementes 
(bolotas, 
pinhas…) 
 
 
Copos de 
iogurtes ou 
pacotes de 
leite; 
 
- Composto 
orgânico para 
plantas 
 

Relatório do 
Clube 
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Datas Atividade Objectivos 
Articulação com o Projecto 

Educativo 

Dinamizad
ores e 

intervenie
ntes 

Destinatári
os 

Recursos 
necessários 

/ custos 

Formas de 
avaliação 

Dezembro 

Eco - Natal: 
- Construção/Elaboração de 
árvores e presépios com 
materiais reciclados e/ou 
restos florestais, alusivas aos 
Direitos Humanos 
 
7º Anos 
 

 

Promover Educação 
ambiental 

Divulgar as potencialidades 
da Floresta 

Sensibilizar para a 
importância da Protecção 
Florestal 

Sensibilizar para os Direitos 
Humanos 

Preferencialmente:  
 
I. Sucesso académico e educativo: 
OB I.4. Promover a autonomia e a 
responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem; 
OB I.6. Diversificar a oferta curricular de 
modo contextualizado e sustentado, 
 
III. Dimensão cultural, social e de 
cidadania: 
 
OB III. 2. Promover um perfil humanista na 
formação dos jovens estudantes; 
OB III. 3. Fomentar a consciência cultural, 
social, ambiental e de cidadania, na escola, 
na comunidade e no mundo; 
OB III. 4. Consciencializar os jovens para a 
importância da consecução dos objectivos 
do desenvolvimento sustentável; 
OB III. 6. Promover hábitos de vida 
saudável; 
OB III. 7. Promover uma educação para a 
paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da segurança. 
 
 
IV. Organização e Gestão:  
 
OB IV. 8. Consolidar a ligação à 
comunidade mediante o reforço de 
parcerias. 

 

Paula Dias, 
Fátima 
Casimiro  
Susana Lobo 
 
 
 

 

7º C e D e 
outras turmas 
que queiram 
participar 

 
 
 
 
 
Materiais para 
os presépios e 
decorações de 
Natal a trazer 
pelos alunos 

Relatório 
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Datas Atividade Objectivos 
Articulação com o Projecto 

Educativo 

Dinamizad
ores e 

intervenie
ntes 

Destinatári
os 

Recursos 
necessários 

/ custos 

Formas de 
avaliação 

21 de Março  

 
 
 
 
 

Ao longo 
do 

 
2º Período 

- Comemoração do Dia 
Mundial da Floresta/ 
Atividades a desenvolver 
em parceria com o Centro 
de Interpretação do 
Carvalho de Calvos e com a 
CMPVL 
 
 

 
- Construção de jardins 
verticais de  
ervas aromáticas e flores 
no espaço exterior da 
espl 
 
- Plantação das árvores 
autóctones germinadas  
na escola (Combinar 
com a equipa da CMPVL 
 
Palestra acerca da 
importância da Floresta 

Promover Educação 
ambiental 

Divulgar as potencialidades 
da Floresta 

Sensibilizar para a 
importância da Protecção 
Florestal 

 

Preferencialmente:  
 
I. Sucesso académico e educativo: 
OB I.4. Promover a autonomia e a 
responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem; 
OB I.6. Diversificar a oferta curricular de 
modo contextualizado e sustentado, 
 
III. Dimensão cultural, social e de 
cidadania: 
 
OB III. 2. Promover um perfil humanista na 
formação dos jovens estudantes; 
OB III. 3. Fomentar a consciência cultural, 
social, ambiental e de cidadania, na escola, 
na comunidade e no mundo; 
OB III. 4. Consciencializar os jovens para a 
importância da consecução dos objectivos 
do desenvolvimento sustentável; 
OB III. 6. Promover hábitos de vida 
saudável; 
OB III. 7. Promover uma educação para a 
paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da segurança. 
 
 
IV. Organização e Gestão:  
 
OB IV. 8. Consolidar a ligação à 
comunidade mediante o reforço de 
parcerias. 

 

Paula Dias, 
Fátima 
Casimiro, 
Susana Lobo 
Gab.  
 Municipal 
C. A. 
Carvalho de 
Calvos  
 
ECOEscolas 

Alunos 
voluntários 

 
 
- Sementes de 
flores e ervas 
aromáticas; 
- Materiais 
Reciclados 
(Garrafões de 
água vazios); 
- Fios grossos 
para prender 
os vasos; 
- Composto 
orgânico. 
 
 
- Autocarro 
para 
transporte dos  
alunos para os 
locais da 
plantação 
(Acordar com a 
CMPVL) 
 

  

 
 
Relatório 
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Datas Atividade Objectivos 
Articulação com o Projecto 

Educativo 

Dinamizad
ores e 

intervenie
ntes 

Destinatári
os 

Recursos 
necessários 

/ custos 

Formas de 
avaliação 

Maio/Junho 

Comemoração dos Dias 
Mundial da Biodiversidade e 
do Ambiente/ 
Atividades a desenvolver em 
parceria com o Centro de 
Interpretação do Carvalho de 
Calvos 
E com a CMPVL 
 
 
 
 

 

Promover Educação 
ambiental 

Divulgar as potencialidades 
da Floresta 

Sensibilizar para a 
importância da Protecção 
Florestal 

 

Preferencialmente:  
 
I. Sucesso académico e educativo: 
OB I.4. Promover a autonomia e a 
responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem; 
OB I.6. Diversificar a oferta curricular de 
modo contextualizado e sustentado, 
 
III. Dimensão cultural, social e de 
cidadania: 
 
OB III. 2. Promover um perfil humanista na 
formação dos jovens estudantes; 
OB III. 3. Fomentar a consciência cultural, 
social, ambiental e de cidadania, na escola, 
na comunidade e no mundo; 
OB III. 4. Consciencializar os jovens para a 
importância da consecução dos objectivos 
do desenvolvimento sustentável; 
OB III. 6. Promover hábitos de vida 
saudável; 
OB III. 7. Promover uma educação para a 
paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da segurança. 
 
 
IV. Organização e Gestão:  
 
OB IV. 8. Consolidar a ligação à 
comunidade mediante o reforço de 
parcerias. 

 

Paula Dias, 
Fátima 
Casimiro, 
Susana Lobo, 
Ana 
Fernandes 
(Ecoescolas) 
Câmara M 
P.L. 
Centro A 
Carvalho de 
Calvos 
 
 
 
 

 

Elementos do 
Clube: 
Turmas ainda 
a definir 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Materiais 
reciclados 

Relatório 
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Datas Atividade Objectivos 
Articulação com o Projecto 

Educativo 

Dinamizad
ores e 

intervenie
ntes 

Destinatári
os 

Recursos 
necessários 

/ custos 

Formas de 
avaliação 

Início do 
3º Período 

(Um sábado) 

Organização de uma 
caminhada no PNPG : Trilho 
das Brandas – Sistelo (Arcos 
de Valdevez) 

Promover Educação 
ambiental; 

Divulgar as potencialidades 
da Floresta; 

Sensibilizar para a 
importância da preservação 
do património; 

Fomentar o convívio entre 
elementos da comunidade 
escolar 

Desenvolver hábitos de vida 
saudável; 

 

Preferencialmente:  
 
 
III. Dimensão cultural, social e de 
cidadania: 
 
OB III. 3. Fomentar a consciência cultural, 
social, ambiental e de cidadania, na escola, 
na comunidade e no mundo; 
OB III. 4. Consciencializar os jovens para a 
importância da consecução dos objectivos 
do desenvolvimento sustentável; 
OB III. 6. Promover hábitos de vida 
saudável; 
 
IV. Organização e Gestão:  
 
OB IV. 8. Consolidar a ligação à 
comunidade mediante o reforço de 
parcerias. 
 

Elementos 
do Clube: 
Paula Dias, 
Fátima 
Casimiro e 
Susana Lobo 
 

Professores do 
Agrupamento 

 
 
Autocarro  

Relatório 

 

 

As Professoras Responsáveis pelo Clube da Floresta e do Património da ESPL: Paula Dias, Fátima Casimiro e Susana Lobo 
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10.4- Eco-Escolas 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - ECO-ESCOLAS 
Ano letivo 2019/20 

 

DATAS ATIVIDADES 
ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROJETO 

EDUCATIVO / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DINAMIZADORES 
E 

INTERVENIENTES 

DESTINATÁ-
RIOS 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS/ 

CUSTOS 

Avaliação / 
Impacto da 

atividade nas 
áreas 

prioritárias 
do Projeto 
Educativo 

 
Set./Out. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 outubro 
 
 

Sessões de trabalho para 
preparação do ano letivo 

 
- Reunião no Centro de 
Interpretação Carvalho de 
Calvo (CICC); 
 
- Auditoria Ambiental; 
 
- Conselho Eco-Escolas; 
 
- Elaboração do Plano de ação 
 
- Trabalho de articulação com 
a Equipa do Clube da Floresta 
Pinheiro Vivo. 
 
 
 
Participação no Dia das 
Bandeiras Verdes Eco-
Escolas, em Guimarães 

 

IV. Sucesso académico e educativo 

OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos 

alunos pela sua aprendizagem.  
OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

 

V. Processos para melhor aprender e ensinar 

OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OBII.2 Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que 

concorra para uma maior autonomia dos alunos na sua 

aprendizagem. 
OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de 

competências em língua materna como fator de aquisição da 

sua identidade cultural.  
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, 

a investigação e reflexão sobre as suas práticas, bem como a 
disseminação de boas práticas. 

OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na 

sala de aula.  
OB II.10 Potenciar o ensino prático e experimental, no 

âmbito do plano curricular de diferentes disciplinas, visando 

a aprendizagem criativa e ativa. 
 

VI. Dimensão cultural, social e de cidadania 

OBIII. 1 Reforçar a participação dos alunos, pais e 
encarregados de educação na vida escolar. 

OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos 

jovens estudantes.  
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental 

e de cidadania na escola, na comunidade e no mundo.  

OB III.4 Consciencializar os jovens para a importância da 
consecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável. 

OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva 

dos alunos.  
OB III.6 Promover hábitos de vida saudável.  

OB III.7 Promover uma educação para a paz como 

estratégia de prevenção da indisciplina e da insegurança. 

 

Equipa Eco-Escolas 

 
Equipa Clube da 
Floresta Pinheiro 
Vivo 
 
Equipa do Centro 
de Interpretação 
Carvalho de Calvos 
(CICC) 
 
Equipa da 
Biblioteca Escolar 

 
Diretores de Turma 
 
Equipa Nacional 
Eco-Escolas 
 
Equipas das Eco-
Escolas 
 
Câmara Municipal 
da Póvoa de 
Lanhoso 

Comunidade 
educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 professores 
e 5 alunos da 

EB do Ave 

Computador 
 
Projetor 
 
Internet 
 
Impressora 
 
Papel 
 
Cartolina 
 
Vitrine da Sala 
do Aluno ou 
Placard no 
Polivalente – 
Eco-placard 

 
Material de 
desgaste 
 
Autocarro da 
Câmara 
Municipal da 
Póvoa de 
Lanhoso 

As 
atividades 
serão 
avaliadas 
por uma 
amostra-
gem de 
alunos, no 
final de 
cada 
período 
letivo, em 
ficha 
criada para 
o efeito. 
No final do 
ano letivo, 
será 
elaborado 
um 
Relatório 
pela 
Coordena-
dora. 
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DATAS ATIVIDADES 
ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROJETO 

EDUCATIVO / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DINAMIZADORES 
E 

INTERVENIENTES 

DESTINATÁ-
RIOS 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS

/ 
CUSTOS 

Avaliação / 
Impacto da 
atividade 
nas áreas 

prioritárias 
do Projeto 
Educativo 

*11 de 
novembro 
(2ª-feira) 
 
 

Comemoração do Dia de S. 
Martinho / Dia Eco-Escola 
 
- Decoração de um placard 
alusivo à comemoração; 
 
- Construção dos cartuchos 
em papel de jornal para as 
castanhas e/ou a partir do 
reaproveitamento dos pacotes 
de leite escolar; 
 
- Organização da Feirinha do 
Outono em conjunto com os 
Diretores de Turma e os 
alunos do 9º ano; 
 
- Cerimónia Dia Eco-
Escolas: 

- hastear da bandeira verde, 
- declamação de um poema 
relativo à Natureza, 
- apresentação do Eco-
Código, 
 
- Colaboração nas atividades 
dinamizadas em articulação 
com o Clube da Floresta 
Pinheiro Vivo, entre as quais: 
- distribuição das tradicionais 
castanhas durante a tarde; 
- organização de jogos 
tradicionais em articulação 
com o Grupo Disciplinar de 
Educação Física. 

IV. Sucesso académico e educativo 

OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização 

dos alunos pela sua aprendizagem.  

OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

 

V. Processos para melhor aprender e 

ensinar 

OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua 

aprendizagem.  

OBII.2 Desenvolver uma cultura de trabalho de 

projeto que concorra para uma maior autonomia dos 

alunos na sua aprendizagem. 

OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de 

competências em língua materna como fator de 

aquisição da sua identidade cultural.  

OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre 

professores, a investigação e reflexão sobre as suas 

práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho 

inovadoras na sala de aula.  

OB II.10 Potenciar o ensino prático e experimental, 

no âmbito do plano curricular de diferentes 

disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 

 

VI. Dimensão cultural, social e de cidadania 

OBIII. 1 Reforçar a participação dos alunos, pais e 

encarregados de educação na vida escolar. 

OB III.2 Promover um perfil humanista na formação 

dos jovens estudantes.  

OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, 

ambiental e de cidadania na escola, na comunidade e 

no mundo.  

OB III.4 Consciencializar os jovens para a 

importância da consecução dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável. 

OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e 

coletiva dos alunos.  

OB III.6 Promover hábitos de vida saudável.  

OB III.7 Promover uma educação para a paz como 

estratégia de prevenção da indisciplina e da 
insegurança. 

 

Equipa Eco-Escolas 

 
Representantes do 
Agrupamento, da 
Câmara Municipal 
da Póvoa de 
Lanhoso e do CICC 
 
Representantes dos 
alunos das turmas 
dos 1º, 2º e 3º 
ciclos 
 
Alunos e DTs do 9º 
ano 
 
Equipa do Clube da 
Floresta  
 
Professores do 
Grupo Disciplinar 
de Ed. Física 
 
Outros professores 
da Escola 
 
Assistentes 
Operacionais e 
Administrativos 

Comunidade 
educativa 

Bandeira Verde 
Eco – Escolas 
 
Papel de jornal 
e papel de 
embrulho 
(reaproveitados) 
 
Pacotes de leite 
escolar 
 
Cartolinas/cartã
o/papel 
 
Fotocópias 
 
Textos diversos 
 
Música “Não 
Sou o Único” 
 
Sistema de som 
 
Castanhas 
 
Sacos, latas, 
cordas, bolas, 
manta, 
argolas,… 
 
Entrada da 
Escola (mastro) 
 
Átrio / coberto 
da Escola 
 
 
 
 
 
 
 

As 
atividades 
serão 
avaliadas 
por uma 
amostra-
gem de 
alunos, no 
final de 
cada 
período 
letivo, em 
ficha 
criada para 
o efeito. 
No final do 
ano letivo, 
será 
elaborado 
um 
Relatório 
pela 
Coordena-
dora. 
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DATAS ATIVIDADES 
ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROJETO 

EDUCATIVO / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DINAMIZADORES 
E 

INTERVENIENTES 

DESTINATÁ-
RIOS 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS

/ 
CUSTOS 

Avaliação / 
Impacto da 
atividade 
nas áreas 

prioritárias 
do Projeto 
Educativo 

Meados de 
novembro 
 
 
(Semana de 
16 a 24 
novembro) 
21 de 
novembro 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Preparação do Jogo da 
Floresta; 
 
 
Comemoração da Semana 
Europeia da Prevenção dos 

Resíduos "Mude os seus 

hábitos. Reduza os seus 
resíduos!” 
- Sessão alusiva à política do 
3Rs, 
- Quiz da Reciclagem; 

- Visita de Estudo à Braval (8º 
anos), 
 
Comemoração do Dia da 
Floresta Autóctone 
- Projeto de propagação de 
espécies / Sementeira / 
Plantação de espécies na 
Horta Biológica e/ou nos 
taludes da Escola em 
articulação com as equipas do 
Clube da Floresta Pinheiro 
Vivo e do Centro de 
Interpretação Carvalho de 
Calvos; 
- Plantação de carvalhos e 
sementeira de medronheiros 
no concelho em articulação 
com o Rotary da PVL (data a 
confirmar). 
 
 

IV. Sucesso académico e educativo 

OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização 

dos alunos pela sua aprendizagem.  

OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

 

V. Processos para melhor aprender e 

ensinar 

OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua 

aprendizagem.  

OBII.2 Desenvolver uma cultura de trabalho de 

projeto que concorra para uma maior autonomia dos 

alunos na sua aprendizagem. 

OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de 

competências em língua materna como fator de 

aquisição da sua identidade cultural.  

OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre 

professores, a investigação e reflexão sobre as suas 

práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho 

inovadoras na sala de aula.  

OB II.10 Potenciar o ensino prático e experimental, 

no âmbito do plano curricular de diferentes 

disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 

 

VI. Dimensão cultural, social e de cidadania 

OBIII. 1 Reforçar a participação dos alunos, pais e 

encarregados de educação na vida escolar. 

OB III.2 Promover um perfil humanista na formação 

dos jovens estudantes.  

OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, 

ambiental e de cidadania na escola, na comunidade e 

no mundo.  

OB III.4 Consciencializar os jovens para a 

importância da consecução dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável. 

OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e 

coletiva dos alunos.  

OB III.6 Promover hábitos de vida saudável.  

OB III.7 Promover uma educação para a paz como 

estratégia de prevenção da indisciplina e da 
insegurança. 

Equipa Eco-Escolas 

 
Equipa do Clube da 
Floresta  
 
Equipa da 
Biblioteca da Escola 
 
Alunos dos 4º e 6º 
anos, professores 
titulares das turmas 
do 4º ano e 
diretores de turma 
do sexto ano – 
turmas A e B 
 
 
Alunos dos 8ºs A e 
B e professores das 
turmas 
 
 
Assistentes 
Operacionais e 
Administrativos 
 
Equipa do Centro 
de Interpretação 
Carvalho de Calvos 
/ Câmara Municipal 
da Póvoa de 
Lanhoso 
 
Equipa Rotary da 
PVL 
 

Comunidade 
educativa 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos dos 4º 
e 6º anos 
 
 
 
 
 
 
Alunos dos 8ºs 
A e B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membros dos 
“Eco-Clubes” 

Cartão/cartolina/
papel 
Fotocópias 
Pás,… 
Luvas 
Garrafas 
plásticas 
Pacotes de 
leite,… 
Estacas de 
espécies 
autóctones 
Substrato de 
enraizamento 
Utensílios para 
a plantação 
 
Biblioteca da 
Escola 
Taludes da 
Escola / Horta 
Biológica 
 
Autocarro da 
Câmara 
Municipal da 
Póvoa de 
Lanhoso 
Instalações da 
Braval 
 
Área Florestal 
do Concelho da 
PVL– Nossa 
Senhora do 
Amparo 
 
 
 
 
 
 

 
As 
atividades 
serão 
avaliadas 
por uma 
amostra-
gem de 
alunos, no 
final de 
cada 
período 
letivo, em 
ficha 
criada para 
o efeito. 
No final do 
ano letivo, 
será 
elaborado 
um 
Relatório 
pela 
Coordena-
dora. 
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DATAS ATIVIDADES 
ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROJETO 

EDUCATIVO / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DINAMIZADORES 
E 

INTERVENIENTES 

DESTINATÁ-
RIOS 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS

/ 
CUSTOS 

Avaliação / 
Impacto da 
atividade 
nas áreas 

prioritárias 
do Projeto 
Educativo 

Nov./Dez 
 
 
 
 
 
*5 de dez. (5ª-
feira) 
 
 
 
Final do 1º 
período 
 
 
 
Ao longo do 
ano 
 

Celebração da Quadra 
Natalícia 
 
- Construção de uma Árvore 
de Natal ecológica; 

 
- Dinamização do Ateliê de 
decorações de Natal em 
materiais reciclados em 
articulação com o CICC; 
 
- Partilha de um Postal de 
Natal Digital com a 
Comunidade Educativa. 
 
 
Eco-Placard 

- Preparação / Dinamização 
do Eco-Placard; 
 
Compostagem Doméstica 

- Seleção e colocação de 
resíduos no compostor; 
 
Jardim Vertical / Horta 
Biológica 
- Manutenção do Jardim 
Vertical; 
- Dinamização de um espaço 
da Horta Biológica; 
 
Taludes Plantados pela 
Comunidade Educativa da 
EB do Ave 

- Colaboração na manutenção 
das coberturas vegetais dos 
taludes da Escola. 
 
 
 
 
 

IV. Sucesso académico e educativo 

OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização 

dos alunos pela sua aprendizagem.  

OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

 

V. Processos para melhor aprender e 

ensinar 

OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua 

aprendizagem.  

OBII.2 Desenvolver uma cultura de trabalho de 

projeto que concorra para uma maior autonomia dos 

alunos na sua aprendizagem. 

OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de 

competências em língua materna como fator de 

aquisição da sua identidade cultural.  

OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre 

professores, a investigação e reflexão sobre as suas 

práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho 

inovadoras na sala de aula.  

OB II.10 Potenciar o ensino prático e experimental, 

no âmbito do plano curricular de diferentes 

disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 

 

VI. Dimensão cultural, social e de cidadania 

OBIII. 1 Reforçar a participação dos alunos, pais e 

encarregados de educação na vida escolar. 

OB III.2 Promover um perfil humanista na formação 

dos jovens estudantes.  

OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, 

ambiental e de cidadania na escola, na comunidade e 

no mundo.  

OB III.4 Consciencializar os jovens para a 

importância da consecução dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável. 

OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e 

coletiva dos alunos.  

OB III.6 Promover hábitos de vida saudável.  

OB III.7 Promover uma educação para a paz como 

estratégia de prevenção da indisciplina e da 
insegurança. 

Equipa Eco-Escolas 

 
 
Equipa do Clube da 
Floresta Pinheiro 
Vivo 
 
 
Alunos do 5º ano 
 
 
Equipa do Centro 
de Interpretação 
Carvalho de Calvos 
 
 
 
 
 
 
Membros dos “Eco-
Clubes” 
 
Alunos dos 1º e 2º 
anos de 
escolaridade e 
Prof.s das AECs: 
Educação 
Ambiental e Horta 
Biológica 
 
Outros 
alunos/turmas que 
se associem às 
atividades 

Comunidade 
educativa 
 
 
 
 
 
 
Alunos do 5º 
ano 
 
 
 

Materiais 
reciclados/ da 
floresta 
 
Material de 
desgaste 
 
Computador 
 
Internet 
 
Impressora 
 
Átrio da Escola 
 

As 
atividades 
serão 
avaliadas 
por uma 
amostra-
gem de 
alunos, no 
final de 
cada 
período 
letivo, em 
ficha 
criada para 
o efeito. 
No final do 
ano letivo, 
será 
elaborado 
um 
Relatório 
pela 
Coordena-
dora. 
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DATAS ATIVIDADES 
ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROJETO 

EDUCATIVO / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DINAMIZADORES 
E 

INTERVENIENTES 

DESTINATÁ-
RIOS 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS

/ 
CUSTOS 

Avaliação / 
Impacto da 
atividade 
nas áreas 
prioritárias 
do Projeto 
Educativo 

5 de fevereiro 
(4ª-feira) 
 
 
 
 
 
 
*4 março (4ª-
feira) março 
(Dia do Pai) e 
29 de abril 
(Dia da Mãe) 
 
 
 
 
Fev, Março 
 
 
 
 
Ao longo do 
ano 

Plantação / Sementeira de 
ervas aromáticas e outras 
plantas para as prendinhas do 
Dia da Mãe, em articulação 
com a Equipa do CICC e a 
Professora de Educação 
Ambiental do 1º ano 
 
- Participação em ateliês 
temáticos com materiais 
reciclados promovidos pelo 
CICC (Dia do Pai – 2º ano e 
Dia da Mãe - 1º ano), em 
articulação com a Professora 
de Educação Ambiental do 1º 
e do 2º ano 
 
- Conclusão da Bibliopausa 
em articulação com a 
disciplina de Educação 
Tecnológica 
 
Desafios Eco-Escolas 
- Participação em alguns dos 
Desafios lançados pela Equipa 
Eco-Escolas 

IV. Sucesso académico e educativo 

OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização 

dos alunos pela sua aprendizagem.  

OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

 

V. Processos para melhor aprender e 

ensinar 

OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua 

aprendizagem.  

OBII.2 Desenvolver uma cultura de trabalho de 

projeto que concorra para uma maior autonomia dos 

alunos na sua aprendizagem. 

OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de 

competências em língua materna como fator de 

aquisição da sua identidade cultural.  

OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre 

professores, a investigação e reflexão sobre as suas 

práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho 

inovadoras na sala de aula.  

OB II.10 Potenciar o ensino prático e experimental, 

no âmbito do plano curricular de diferentes 

disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 

 

VI. Dimensão cultural, social e de cidadania 

OBIII. 1 Reforçar a participação dos alunos, pais e 

encarregados de educação na vida escolar. 

OB III.2 Promover um perfil humanista na formação 

dos jovens estudantes.  

OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, 

ambiental e de cidadania na escola, na comunidade e 

no mundo.  

OB III.4 Consciencializar os jovens para a 

importância da consecução dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável. 

OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e 

coletiva dos alunos.  

OB III.6 Promover hábitos de vida saudável.  

OB III.7 Promover uma educação para a paz como 

estratégia de prevenção da indisciplina e da 
insegurança. 

Equipa Eco-Escolas 
 
Equipa do Clube da 
Floresta 
Pinheiro Vivo 
 
Assistentes 
Operacionais 
 
 
Equipas do Centro 
de Interpretação 
Carvalho de Calvos 
/ Câmara Municipal 
da PVL 
 
 
Alunos dos 1ºs A e 
B, professores 
titulares das turmas 
e Prof. de 
Educação 
Ambiental 
 
 
Alunos dos 2ºs A e 
B, professores 
titulares das turmas 
e Prof. de 
Educação 
Ambiental 
 
 
Alunos dos 7º e 8º 
anos e Prof. de Ed. 
Tecnológica 
 
 
 
 
 
 

Comunidade 
educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos dos 1ºs 
A e B 
 
 
 
 
 
 
Alunos dos 2ºs 
A e B 
 
 
 
 
Alunos/turmas 
que 
pretendam 
participar nos 
desafios 
 

Placard , tela 
 
Paletes 
 
Garrafões 
plásticos 
 
Embalagens de 
iogurtes 
embalagens 
tetrapak 
 
Vasos 
 
Tintas, 
pincéis,… 
 
Ferramentas/ 
Instrumentos 
 
Sementes/ 
Plantas 
 
Substrato de 
enraizamento 
 
Estufa do 
Município 
 
 

As 
atividades 
serão 
avaliadas 
por uma 
amostra-
gem de 
alunos, no 
final de 
cada 
período 
letivo, em 
ficha 
criada para 
o efeito. 
No final do 
ano letivo, 
será 
elaborado 
um 
Relatório 
pela 
Coordena-
dora. 
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DATAS ATIVIDADES 
ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROJETO 

EDUCATIVO / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DINAMIZADORES 
E 

INTERVENIENTES 

DESTINATÁ-
RIOS 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS

/ 
CUSTOS 

Avaliação / 
Impacto da 
atividade 
nas áreas 

prioritárias 
do Projeto 
Educativo 

1ª e 2ª 
semanas de 
março 
 
 
 
 
 
 
 
*23 de março 
(2ª-feira) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comemoração do Dia 
Mundial da Floresta / Dia da 
Árvore / Dia da Poesia / Dia 
da Água 
 

- Pesquisa e elaboração de 
poemas alusivos à Natureza 
em articulação com um Grupo 
de Professores de Português; 
 
- Plantação da Árvore dos 
Compromissos “Ambientais” 
num dos taludes da Escola, 
 
- Inauguração da Bibliopausa 
no espaço exterior da Escola– 
Momento de Poesia; 
 
- Peddy-Paper Ambiental em 
articulação com um grupo de 
professores do 2º Ciclo e das 
equipas dos Eco-Clubes, da 
Biblioteca Escolar e do CICC; 
 
- Experiências com água 
destinadas aos alunos do 3º 
ano. 
 

IV. Sucesso académico e educativo 

OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização 

dos alunos pela sua aprendizagem.  

OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

 

V. Processos para melhor aprender e 

ensinar 

OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua 

aprendizagem.  

OBII.2 Desenvolver uma cultura de trabalho de 

projeto que concorra para uma maior autonomia dos 

alunos na sua aprendizagem. 

OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de 

competências em língua materna como fator de 

aquisição da sua identidade cultural.  

OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre 

professores, a investigação e reflexão sobre as suas 

práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho 

inovadoras na sala de aula.  

OB II.10 Potenciar o ensino prático e experimental, 

no âmbito do plano curricular de diferentes 

disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 

 

VI. Dimensão cultural, social e de cidadania 

OBIII. 1 Reforçar a participação dos alunos, pais e 

encarregados de educação na vida escolar. 

OB III.2 Promover um perfil humanista na formação 

dos jovens estudantes.  

OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, 

ambiental e de cidadania na escola, na comunidade e 

no mundo.  

OB III.4 Consciencializar os jovens para a 

importância da consecução dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável. 

OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e 

coletiva dos alunos.  

OB III.6 Promover hábitos de vida saudável.  

OB III.7 Promover uma educação para a paz como 

estratégia de prevenção da indisciplina e da 
insegurança. 

Equipa Eco-Escolas 
 
Equipa do Clube da 
Floresta Pinheiro 
Vivo e do Clube 

 
Equipa da BE  
 
Grupo de 
Professores do 2º 
Ciclo 
 
Prof.s titulares do 3º 
ano 
 
Assistentes 
Operacionais e 
Administrativos 
 
Direção do 
Agrupamento 
 
Equipas do Centro 
de Interpretação 
Carvalho de Calvos 
/ Câmara Municipal 
da PVL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidade 
educativa 
 
 
Alunos do 5º e 
6º anos de 
escolaridade 
respetivos DTs 
 
 
Comunidade 
educativa 
 
 
Membros dos 
“Eco-Clubes” 
 
 
Membros dos 
“Eco-Clubes” e 
alunos dos 5º 
e 6º anos de 
escolaridade 
 
Alunos do 3º 
ano 
 
 

Livros/textos 
 
Utensílios para 
a plantação 
 
Luvas 
 
Composto 
 
Espécies 
autóctones 
 
Biblioteca da 
Escola 
 
Sala de aula 
 
Taludes da 
Escola 
 

As 
atividades 
serão 
avaliadas 
por uma 
amostra-
gem de 
alunos, no 
final de 
cada 
período 
letivo, em 
ficha 
criada para 
o efeito. 
No final do 
ano letivo, 
será 
elaborado 
um 
Relatório 
pela 
Coordena-
dora. 
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DATAS ATIVIDADES 
ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROJETO 

EDUCATIVO / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DINAMIZADORES 
E 

INTERVENIENTES 

DESTINATÁ-
RIOS 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS

/ 
CUSTOS 

Avaliação / 
Impacto da 
atividade 
nas áreas 

prioritárias 
do Projeto 
Educativo 

maio 
(sábado a 
confirmar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*5 junho (6ª-
feira) – data a 
confirmar 
 

Feira da Primavera 
 
- Preparação e dinamização 
do espaço dos “Eco-Clubes”: 
Programa Eco-Escolas e 
Clube da Floresta Pinheiro 
Vivo; 
 
- Divulgação da informação 
relativa à ação do Programa 
Eco-Escolas. 
 
 
Comemoração do Dia 
Mundial do Ambiente 
 
- Eco-Caminhada Solidária 
(6º ano de escolaridade) 
 
- Eco - caminhada entre a 
Escola e o Centro de 
Interpretação Carvalho de 
Calvos em articulação com as 
equipas do Clube da Floresta 
e de Prof.s e alunos do 6º ano 
de escolaridade; 
 
- Piquenique no CICC; 
 
- Peddy-paper Ambiental. 
 

IV. Sucesso académico e educativo 

OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos 

alunos pela sua aprendizagem.  

OBI.5  Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
 

V. Processos para melhor aprender e ensinar 

OBII.1. Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem.  
OBII.2 Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que 

concorra para uma maior autonomia dos alunos na sua 

aprendizagem. 
OB II.4 Comprometer os alunos na aquisição de 

competências em língua materna como fator de aquisição da 

sua identidade cultural.  
OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, 

a investigação e reflexão sobre as suas práticas, bem como a 
disseminação de boas práticas. 

OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na 

sala de aula.  
OB II.10 Potenciar o ensino prático e experimental, no 

âmbito do plano curricular de diferentes disciplinas, visando 

a aprendizagem criativa e ativa. 
 

VI. Dimensão cultural, social e de cidadania 

OBIII. 1 Reforçar a participação dos alunos, pais e 

encarregados de educação na vida escolar. 
OB III.2 Promover um perfil humanista na formação dos 

jovens estudantes.  
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental 

e de cidadania na escola, na comunidade e no mundo.  

OB III.4 Consciencializar os jovens para a importância da 
consecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável. 

OB III.5 Estimular a expressão crítica individual e coletiva 

dos alunos.  
OB III.6 Promover hábitos de vida saudável.  

OB III.7 Promover uma educação para a paz como 

estratégia de prevenção da indisciplina e da insegurança. 

Equipa Eco-Escolas 
 
Equipa do CF 
Pinheiro Vivo 
 

Equipa da 
Biblioteca Escolar 
 
Assistentes 
Operacionais e 
Administrativos 
 
Equipa Eco-Escolas 

 
Equipa do Clube da 
Floresta 
 
Pais / Enc. de 
Educação 
 
Direção do 
Agrupamento 
 
 
Professores do 6º 
ano de escolaridade  
 
Equipa do CICC 

Comunidade 
educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos dos 6º 
e ano de 
escolaridade e 
membros dos 
“Eco-Clubes” 
 
 

Materiais 
reciclados/ 
reutilizados 
 
Computadores 
da Sala de 
informática e da 
Biblioteca 
Escolar 
 
Poster das 
atividades 
desenvolvidas 
no âmbito do 
Programa Eco-
Escolas 
 
Recinto escolar 
 
Sacos plásticos 
Luvas 
Alimentos 
(saudáveis) 
levados pelos 
alunos 
 
CICC 
 
Questionário 
 
Transporte da 
Câmara 
Municipal da 
PVL 

As 
atividades 
serão 
avaliadas 
por uma 
amostra-
gem de 
alunos, no 
final de 
cada 
período 
letivo, em 
ficha 
criada para 
o efeito. 
No final do 
ano letivo, 
será 
elaborado 
um 
Relatório 
pela 
Coordena-
dora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Atividades que substituem as atividades letivas dos membros dos Eco-Clubes  (Programa Eco-Escolas e Clube da Floresta Pinheiro Vivo) ou da comunidade escolar. 
 
Email da professora responsável pelas atividades: anaisabelgranjafonseca@gmail.com 
 
Equipa de Professores do Conselho Eco-Escolas: Albertina Rodrigues, Ana Isabel Fonseca, Elsa Fernandes, Graça Lopes, Cecília Cardoso, Jaime Afonso, Maria do Céu Fernandes e Maria do Céu 
Ferreira 

 

 

mailto:anaisabelgranjafonseca@gmail.com
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10.5- PAPES - Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS: Promover a adoção de hábitos de vida saudável no âmbito da: 

1. Educação Sexual; 

2. Alimentação, Consumos nocivos, Atividade física e Higiene; 

3. Saúde psicológica e Relações interpessoais. 

 

1. Educação Sexual Enquadramento Legal: Lei nº60/2009 de 6 de agosto; Circular nº1 - GIDC/2009/1176/NESASE de 1 de setembro; Portaria nº196-A/2010 
de 9 de abril 

Jardim de Infância, 1º, 2 e 3º Ciclos do Ensino Básico 

Competências a desenvolver Operacionalização Atividades 

a) Compreensão da sexualidade como uma das componentes mais sensíveis da pessoa humana, no contexto de um projeto de vida 
que integre valores (como o afeto, a ternura, o crescimento e a maturidade emocional, a capacidade de lidar com as frustrações e 
o compromisso) e a dimensão ética; 

b) Compreensão do ciclo menstrual e ovulatório; 

c) Compreensão da fisiologia geral da reprodução humana. 

d) Compreensão do uso e acessibilidade dos métodos contracetivos e conhecer, sumariamente, os mecanismos de ação e tolerância 
(efeitos secundários); 

e) Compreensão da epidemiologia e prevalência das principais infeções sexualmente transmissíveis em Portugal e no mundo 
(incluindo infeção por VIH/Vírus da Imunodeficiência Humana – VPH/Vírus do Papiloma Humano) bem como os métodos de 
prevenção. Saber como se protege o próprio corpo, prevenindo a violência e o abuso físico e sexual e comportamentos sexuais de 
risco, dizendo não a pressões emocionais e sexuais. 

f) Conhecimento das taxas e tendências nacionais da maternidade e paternidade em geral e na adolescência em particular e 
compreender o respetivo significado; 

g) Conhecimento das taxas e tendências das interrupções voluntárias de gravidez, as suas sequelas e respetivo significado; 

h) Compreensão da noção de parentalidade no quadro de uma saúde sexual e reprodutiva saudável e responsável; 

i) Prevenção dos maus tratos e das aproximações abusivas. 

A carga horária dedicada à educação 
sexual nos Jardins de Infância, 1º e 
2ºciclos terão no mínimo 6 horas anuais 
por turma. 

 

A carga horária dedicada à educação 
sexual no3º ciclo terá no mínimo 12 
horas anuais por turma. 

Os professores que aplicarem o 
programa nas turmas têm formação 
PRESSE. 

 

 

 

As atividades devem desenvolver-se 
preferencialmente na Área Curricular 
não Disciplinar designada de Oferta 
Curricular (OC) com o apoio de outros 
professores da turma. 

As atividades a 
desenvolver seguem as 
orientações do programa 
PRESSE. 

 

 
Direção Geral de Estabelecimentos Escolares - DSRN 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PÓVOA DE LANHOSO – 150915 

Este plano é dinâmico, pelo que podem 
surgir outras atividades ao longo do ano 
propostas por entidades exteriores à 
escola, com as quais existe um protocolo 
de colaboração. 

PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

2019/2020 

Plano Anual 

 



 
104 

Ensino Secundário 

 

Competências a desenvolver Operacionalização Atividades 

a) Sem prejuízo dos conteúdos já abordados no terceiro ciclo, sempre que se entenda necessário, devem retomar-se temas 

previamente abordados, pois a experiência demonstra vantagem em voltar a abordá-los com alunos que, nesta fase de 

estudos, poderão eventualmente já ter iniciado a vida sexual ativa. A abordagem deve ser acompanhada por uma reflexão 

sobre atitudes e comportamentos dos adolescentes na atualidade. Devem ser abordados temas como: género, família, 

parentalidade, interação no namoro, respeito/violência, dizer “não” a pressões emocionais e sexuais, interação entre pares, 

comportamentos sexuais virtuais veiculados pela internet, maus tratos (abuso físico e psicológico) e sexualidade e projeto de 

vida 

b) Compreensão e determinação do ciclo menstrual em geral, com particular atenção à identificação, quando possível, do 

período ovulatório, em função das características dos ciclos menstruais; 

c) Analisar informação estatística relativa a: idade de início das relações sexuais (Portugal e países da EU); taxas de gravidez e 

aborto; métodos contracetivos disponíveis e utilizados; motivos que impedem o uso de métodos adequados; consequências 

físicas, psicológicas e sociais da gravidez e aborto na adolescência em Portugal e na EU; aspetos relacionados com a 

incidência e sequela das IST (incluindo a infeção pelo VIH e VPH); prevenção de Infeções sexualmente transmissíveis; 

prevenção dos maus tratos e das aproximações abusivas. 

A carga horária dedicada à educação sexual no 
ensino secundário terá no mínimo 12 horas anuais 
por turma. 

 

Devido a não existirem Áreas Curriculares Não 
Disciplinares, à extensão dos programas 
curriculares e à existência de exame final a 
diversas disciplinas, propôs-se a realização de 
atividades sobre Educação Sexual, em contexto 
de sala de aula, no mínimo de 8 aulas. 

As restantes horas consideram-se contempladas 
na possibilidade que é dada aos alunos de serem 
atendidos no Gabinete de Informação e Apoio ao 
Aluno e na participação em outras atividades que 
surgem ao longo do ano, por vezes propostas por 
entidades que estabeleceram com a escola um 
protocolo de colaboração. 

Cada Conselho de 
Turma deve analisar os 
planos de atividades 
propostos pela equipa 
do PES (pasta no 
ambiente de trabalho 
dos computadores da 
sala de professores) e 
fazer a seleção e 
adaptações que 
considerar adequadas à 
turma. 

 

 

Outras atividades:  

 

Atividade 

Destinatários Espaço de desenvolvimento Dinamizadores Avaliação Calendarização 

Atendimentos individuais de alunos por 
enfermeiras do Centro de Saúde 

 

 

Alunos da EBI do Ave 

 

 

Gabinete de Informação e 
Apoio aos Alunos (GIA) 

Enfermeiras do Centro de Saúde 

 

 

 

 

Taxa de atendimentos 

Distribuído ao longo da semana 
em horário afixado na porta do 

gabinete. 

Atendimentos individuais de alunos por 
psicólogas 

 

Todos os alunos do 
agrupamento 

 

Gabinete de Informação e 
Apoio aos Alunos (GIA) 

Psicólogas  

Ana Martins 

Sandra Cunha 

Taxa de atendimentos 

Distribuído ao longo da semana 
em horário afixado na porta do 

gabinete. 

Comemoração do Dia Mundial da Luta 
contra a SIDA 

 

A definir A definir A definir 
Observação do 

interesse dos alunos 
2 de dezembro 
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Comemoração do dia S. Valentim  

 
A definir A definir A definir 

Observação do 
interesse dos alunos 

14 de fevereiro 

PRESSE 

 
1º, 2º e 3º ciclos Sala de aula 

Diretor de turma ou outro docente do 
conselho de turma 

Preenchimento dos 
questionários (pré e 

pós) 
Ao longo do ano letivo 

 

 

 

 

 
 

2. Alimentação, Consumos nocivos, Atividade física e Higiene 

 

Atividade Destinatários Espaço de 
desenvolvimento 

Dinamizadores Avaliação Calendarização 

Atividade sobre “Pediculose: evitar os 
piolhos” 

Pré-escolar, 1º e 2º 
anos 

Escola EBI do Ave Farmácia Nossa Senhora do Porto 
Observação do 

interesse dos alunos 
7 a 11 de outubro 

Workshop “Snacks saudáveis” 

3º e 4º anos Escola EBI do Ave Farmácia Nossa Senhora do Porto 
Observação do 

interesse dos alunos 
16 de outubro 

Comemoração do Dia Mundial da 
Alimentação  

- Utilização do Khaoot na construção e 
aplicação de um questionário 

- Apresentação de um vídeo sobre a 
obesidade  

- Construção de uma pirâmide alimentar 
gigante 

- Confeção de bolachas e gelatina sem 
açúcar 

 

7º ano 

 

9º ano 

 

Comunidade 
escolar 

 

 

Sala de aula 

 

 

Recinto escolar 

P40, P44 e P46 e Biblioteca 
Observação do 

interesse dos alunos 
18 de outubro 

Comemoração do “Dia Mundial do Não 
Fumador” 

 
Comunidade escolar 

Recinto escolar/Sala de 
aula 

Enfermeira do Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso 
Observação do 

interesse dos alunos 
18 de novembro 
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Palestra sobre “Malefícios do tabaco” 

 

 

 

12º ano 

Sala de aula 

 
Enfermeira do Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso 

Observação do 
interesse dos alunos 

1º Período 

9ºano 2º Período 

7ºano 3º Período 

Palestra sobre “Problemas relacionados 
com o consumo de álcool 

10ºano 

 

Sala de aula Enfermeira do Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso 
Observação do 

interesse dos alunos 

1º Período 

8ºano 2º Período 

6ºano 3º Período 

Sessão sobre “Transferências, 
Mobilizações e Posicionamentos” 

Alunos do Curso 
Profissional de 

Técnico Auxiliar de 
Saúde 

Sala de aula Enfermeiras do Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso 
Observação do 

interesse dos alunos 
2º Período 

Palestra sobre “Cuidados de Higiene a 
pessoas idosas ou dependentes” 

Alunos do Curso 
Profissional de 

Técnico Auxiliar de 
Saúde 

Sala de aula Enfermeiras do Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso 
Observação do 

interesse dos alunos 
2º Período 

 

 
 

3. Saúde psicológica e Relações interpessoais 

 

Atividade Destinatários Espaço de desenvolvimento Dinamizadores Avaliação Calendarização 

Semana Municipal para a Igualdade 
Alunos do ensino 

secundário 
A definir Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso (SIGO) Observação do interesse 

dos alunos 
Novembro 

 

 

 

Equipa do Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde:  
Isabel Gomes (Coordenadora), Cecília Cardoso, Graça Lopes, Lúcia Dias e Paula Leite. 
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10.6- Projeto Art`Oca 

 

Plano Anual de Atividades 

 Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

Ao longo do ano 
letivo 

Projeto CRIAR: 
Organização e formar um 
grupo de alunos com a 
tarefa de dar todo o apoio 
técnico na: 
- Montagem de exposições 
e cenários. 
- Execução de troféus, 
prémios ou ofertas para as 
diferentes atividades na 
escola; 
- Participação em concursos 
de Artes; 
- Decoração, reparação, 
construção, gestão e 
manutenção de espaços e 
mobiliários escolares. 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.3 Reduzir a taxa de abandono escolar. 
OB I.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.10 Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano curricular 
de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e ativa. 
 
ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
 
ÁREA IV – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
OB IV.2 Consolidar uma cultura de liderança mobilizadora dos recursos e das 
estratégias necessárias à concretização do Projeto Educativo. 
OB IV.6 Promover a requalificação dos equipamentos e dos espaços escolares. 

Prof. Rui  Santos 
 

Projeto Art`oca 
 

Alunos da escola 

Comunidade 
Educativa. 

 

Rui santos 
ruisantosmail@g

mail.com 
 

Avaliação por 
Relatórios e atas 

Ao longo do ano 
letivo 

“Preto no Branco” 
- Colaboração na edição do 
Jornal da escola 

ÁREA IV – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
OB IV.7 Melhorar e diversificar as estratégias de comunicação interna e externa. 

Prof. Rui  Santos 
 

Projeto Art`oca 

Alunos da escola 

Comunidade 
Escolar 

 

Rui santos 
ruisantosmail@g

mail.com 
 

Avaliação por 
Relatórios e atas 

Ao longo do ano 
letivo 

Festas na Escola e 
atividades lúdicas 
relacionadas com:  
  - Natal 
  - S.João (Sardinhada na 
escola)  

ÁREA IV – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
OB IV.2 Consolidar uma cultura de liderança mobilizadora dos recursos e das 
estratégias necessárias à concretização do Projeto Educativo. 
OB IV.8 Consolidar a ligação à comunidade mediante o reforço de parcerias. 

Prof. Rui  Santos 
 

Projeto Art`oca 
 

Alunos da escola 

Pessoal docente 
e não docente 

da 
escola 

 

Rui santos 
ruisantosmail@g

mail.com 
 

Avaliação por 
Relatórios e atas 

mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
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 Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

Final do ano letivo 
Ação de formação sobre 
“Técnicas de Pintura ” 

ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.3 Comprometer os encarregados de educação na aprendizagem dos seus 
educandos. 
OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 

Prof. Rui  Santos 
 

Projeto Art`oca 
 

Alunos da escola 

 
Comunidade 

Educativa. 
 

 
Rui santos 

ruisantosmail@g
mail.com 

 
Avaliação por 

Relatórios e atas 

Final do ano letivo “Grande Exposição 2020” 
ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 
OB II.3 Comprometer os encarregados de educação na aprendizagem dos seus 
educandos. 

Prof. Rui  Santos 
 

Projeto Art`oca 
 

Alunos da escola 

Comunidade 
Escolar 

 

Rui santos 
ruisantosmail@g

mail.com 
 

Avaliação por 
Relatórios e atas 

 

 

 

 

mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
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10.7- Projetos Europeus 
(O Plano de Atividades dos Projetos Europeus pode ser consultado em https://tinyurl.com/y6sttzsr) 
 

Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 

Recursos 
necessários / 

custos 

Responsável 
atividade 

email 

Ao longo do ano 

Apoio ao funcionamento 
do Programa Erasmus +, 
eTwinning e outras 
iniciativas europeias 
- Participação / dinamização 
de reuniões relacionadas 
com as agências nacionais. 
- Apoio à apresentação de 
candidaturas que venham a 
ser oportunas para o 
Agrupamento para 2020-
21. 
- Elaboração de relatórios 
subjacentes a atividades 
desenvolvidas neste 
âmbito. 
  
Prestar apoio na 
dinamização e 
disseminação dos projetos 
europeus que se 
desenvolvem no 
Agrupamento. 
 
Organização dos aspetos 
burocráticos dos projetos e 
documentação subjacente. 
 

A atividade descrita nesta área do projeto educativo relaciona-se com as questões 
mais burocráticas do processo. Contudo, a aposta nos projetos europeus 
prendem-se, essencialmente, com as seguintes Áreas / Objetivos: 
ÁREA I - Sucesso académico e educativo 

OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 
OB I.6 - Diversificar a oferta curricular de modo contextualizado e sustentado. 

 
ÁREA II - Processos para melhor aprender e ensinar 

OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para 
uma maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB II.5 - Promover competências de comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras. 
OB II.6 - Responsabilizar os alunos envolvidos em projetos internacionais para o 
desenvolvimento de competências em línguas estrangeiras. 
OB II.8 - Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OB II.9 - Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 

 
ÁREA III - Dimensão cultural, social e de cidadania 

OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.4 - Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos 
objetivos do desenvolvimento sustentável. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 
OB III.7 - Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 

 
ÁREA IV - Organização e gestão 

OB IV.2 - Consolidar uma cultura de liderança mobilizadora dos recursos e das 
estratégias necessárias à concretização do Projeto Educativo. 

Coordenação: Teresa 
Lacerda 

 
Equipa de Projetos 

Europeus (EPE): 
Ana Malheiro 
Ana Teixeira 

Anabela Vieira 
Ângelo Dias 
Carla Lopes 

Cristina Santos 
Fernando Fernandes 

Graça Lopes 
Iva Azevedo 
José Queirós 

Manuela Lourenço 
Paula Dias 

Ramiro Romão 
Ricardo Rodrigues 

Rosa Carvalho 
 

Carla Sá, Jorge Sousa, 
Fátima Coelho, Vìtor 

Macedo. 

Professores e 
alunos do AEPL 

 

- Suporte 
financeiro 

para a 
deslocação a 

reuniões. 
- Fotocópias. 
- Portes de 

correio para 
envio de 

documentaçã
o. 

- Verba para 
chamadas 
telefónicas 

para as 
diferentes 
entidades. 

- Materiais de 
divulgação. 

 

teresalacerda@ho
tmail.com 

 

https://tinyurl.com/y6sttzsr
mailto:teresalacerda@hotmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com


 
110 

OB IV.4 - Promover e apoiar a atualização científica e pedagógica dos 
professores. 
OB IV.5 - Promover e apoiar a atualização dos funcionários dos diferentes 
setores. 
OB IV.8 - Consolidar a ligação à comunidade mediante o reforço de parcerias. 

  
 
 
 
Out - Nov 2019 
Elaboração do plano 
DAC das turmas 
envolvidas e 
distribuição de 
tarefas. 
 
Ao longo do ano - 
Trabalho no âmbito 
dos DAC de cada 
turma 
 
9 - 14 de Fevereiro 
2020 - deslocação a 
Itália (5/7 alunos e 2 
professores) 
 
17 -24 de Maio 
2020 - 
deslocação à Ilha da 
Reunião (3/4 alunos 
e 2 professores) 

KA2 - Erasmus+ & 
eTwinning  “Friendly 
Maths” 
(2019 - 2021) 

Os alunos que integram as 
6 turmas do 11º ano irão 
desenvolver, ao longo do 
ano letivo 2019/20, 
atividades no âmbito do 
projeto “Friendly Maths” e 
dos DAC, abordando os 
cinco temas principais 
deste projeto: “Math is 
everywhere”; “We are 
Maths”; “Maths for 
health”; “Maths to go” e 
“Math is fun”. 

 

Ao longo destes dois anos 
alguns dos alunos irão 
integrar as equipas 
europeias nos encontros 
internacionais, onde irão 
dinamizar algumas das 
atividades que foram 
elaboradas e trabalhadas 
pelas suas turmas. No final, 
pretende-se apresentar os 
trabalhos a toda a 
comunidade escolar e a 
todos os que integram este 
projeto Europeu, na 
plataforma eTwinning, em 
concreto no Twinspace do 

ÁREA I - Sucesso académico e educativo 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

 
ÁREA II - Processos para melhor aprender e ensinar 

OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para 
uma maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB II.5 - Promover competências de comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras. 
OB II.6 - Responsabilizar os alunos envolvidos em projetos internacionais para o 
desenvolvimento de competências em línguas estrangeiras. 
OB II.8 - Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OB II.9 - Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 

 
ÁREA III - Dimensão cultural, social e de cidadania 

OB III.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.4 - Consciencializar os jovens para a importância da consecução dos 
objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Coordenação: 
José Queirós 
Iva Azevedo 

 
Elementos da Equipa 

de Projetos 
Europeus. 

 
Todos os docentes 

que desejarem 
participar no projeto. 

 
 

Professores, 
alunos e 

Encarregados 
de Educação do 
AEPL e de todos 

os países 
parceiros 

 
 

Entidades  
Convidadas 

Financiament
o Erasmus + 

 
AEPL - 

algumas 
despesas 

relacionadas 
com a 

organização 
das 

mobilidades 
 
 

josequeiros@sap
o.pt 

E 
iva.azevedo@gma

il.com 
 

mailto:josequeiros@sapo.pt
mailto:josequeiros@sapo.pt
mailto:iva.azevedo@gmail.com
mailto:iva.azevedo@gmail.com
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Departamento - 
https://twinspace.etwinnin
g.net/81582/home; no dia 
do departamento; no Jornal 
e no Facebook do AEPL, 
entre outros..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1º semestre do 
ano  
 
 
 
 

 2º semestre do 
ano   
 
Ao longo do ano 

 KA2 - Erasmus+: 
GameLet 
 (Gamified, media-based 

training of reading 
fluency) 

Universidades em 
cooperação com escolas 
(Portugal , Alemanha, 
Chipre) 
Nas aulas de Inglês e 
Português, realização de 
pequenos testes do 
protótipo da aplicação que 
está a ser desenvolvida 
pelos investigadores das 3 
Universidades envolvidas 
 
Os alunos irão testar, em 
diferentes momentos a 
versão mais desenvolvida 
da aplicação para 
praticarem as suas 
competências de fluência 
de  leitura na L1 e na L2 
 
Os professores da escola 
irão trabalhar em conjunto 
com os investigadores das 
universidades na aplicação 
dos testes e avaliação dos 
resultados 

ÁREA I - Sucesso académico e educativo 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 

 
ÁREA II - Processos para melhor aprender e ensinar 

OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OB II.4 - Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua 
materna como fator de aquisição da sua identidade cultural. 
OB II.5 - Promover competências de comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras. ( inglês) 

 
OB II.8 - Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OB II.9 - Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 

 
ÁREA IV - Organização e gestão 

OB IV.8 - Consolidar a ligação à comunidade mediante o reforço de parcerias. 

Coordenação: 
Rosa Carvalho 

 
José Medeiros 
Ana Teixeira 
José Braga 

 
Fernando Lameira 

Alunos do 7º D 
 

(posteriorment
e comunidade 
de alunos mais 

alargada) 

Financiament
o do projeto 

Erasmus + 
para materiais 

a usar nas 
aulas e 

deslocações 
de 

professores. 

rosacarvalho47@
gmail.com 

Outubro 2019 - 
Outubro 2020 

Projeto DAC e Educação 
Cidadania e 
Desenvolvimento - 
Humanizar a escola 

ÁREA I - Sucesso académico e educativo 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos 
alunos pela sua aprendizagem. 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

Coordenação: 
Cristina Santos 

Paula Dias 
Teresa Lacerda 

Alunos do 10ºC, 
1ºD, P42 e P44 

Material de 
desgaste 

 
Impressão das 

teresalacerda@h
otmail.com 

 

https://twinspace.etwinning.net/81582/home
https://twinspace.etwinning.net/81582/home
mailto:teresalacerda@hotmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
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Os alunos irão desenvolver 
ao longo do ano letivo, um 
projeto de pesquisa, 
seleção e reconhecimento 
dos contributos de 
portugueses, que ao longo 
de várias épocas, se 
destacaram na construção 
de saberes 
multidisciplinares em prole 
do bem da Humanidade. O 
projeto será um meio de 
trabalhar os domínios de 
Educação para a Cidadania 
definidos na EECE para este 
ano de escolaridade e será 
desenvolvido em 
articulação curricular entre 
as várias disciplinas que 
constituem os currículos 
destas turmas (DAC) e terá 
como produto final a 
conceção de telas em vinil 
impresso e laminado para 
forrar todas as portas da 
ESPL. 

  
ÁREA II - Processos para melhor aprender e ensinar 

OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para 
uma maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.5 - Promover competências de comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras. 
OB II.6 - Responsabilizar os alunos envolvidos em projetos internacionais para o 
desenvolvimento de competências em línguas estrangeiras. 
OB II.9 - Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 

  
ÁREA III - Dimensão cultural, social e de cidadania 

OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

 

Professores das 
turmas 

telas em Vinil 
(1800€) 

Março 
CLIL: 

Viagem a Londres 

ÁREA I - Sucesso académico e educativo 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

 
ÁREA II - Processos para melhor aprender e ensinar 

OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
 
ÁREA III - Dimensão cultural, social e de cidadania 

OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Coordenação CLIL: 
Manuela Lourenço 

 
Organização: 

Paula Dias 
João Oliveira 

 

9º ano, turma C 
e D (turmas 

CLIL) 
  

outubro 2019 a junho 
2020 

Projeto eTwinning 
 

“My Penpal Friend” 

ÁREA I - Sucesso académico e educativo 
OB I.4 - Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 
aprendizagem. 
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

 
ÁREA II - Processos para melhor aprender e ensinar 

Coordenação: 
Anabela Vieira 

 

Colaborador: 
Ramiro Romão 

5ºA e B 

- Fotocópias. 
- Portes de 

correio para 
envio de 

documentaçã
o. 

anabelavieiratv@
gmail.com 

 

mailto:anabelavieiratv@gmail.com
mailto:anabelavieiratv@gmail.com
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OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para 
uma maior autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB II.5 - Promover competências de comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras. 
OB II.6 - Responsabilizar os alunos envolvidos em projetos internacionais para o 
desenvolvimento de competências em línguas estrangeiras. 
OB II.8 - Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e 
reflexão sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OB II.9 - Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 

 

ÁREA III - Dimensão cultural, social e de cidadania 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

- Verba para 
chamadas 
telefónicas 

para possíveis 
entidades. 

- Materiais de 
divulgação. 

 

30 Out 2019 a 03 
Junho 2020 

Líderes Digitais 
A iniciativa Líderes Digitais 

tem como objetivo 
principal motivar os alunos 

para a divulgação de 
temáticas que incentivem à 

utilização segura e 
responsável da Internet e 

dos ambientes digitais, 
contribuindo, ainda, para o 

desenvolvimento da 
Cidadania Digital. 

ÁREA III - Dimensão cultural, social e de cidadania 
OB III.1 - Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de educação 
na vida escolar. 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
OB III.5 - Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 
OB III.7 - Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da 
indisciplina e da insegurança. 

Teresa Lacerda 
10º C de 

Ciências e 
Tecnologias 

----- 
teresalacerda@h

otmail.com 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores 
e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 
necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 
email 

mailto:teresalacerda@hotmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
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KA1 - TIES - Training and Innovating to Ensure Success - Este projeto decorreu entre 2017 a 2019 com financiamento Erasmus +, contudo a transferibilidade do projeto ocorrerá através da promoção de cursos de 
Formação e Ações de JobShadowing a decorrer no AEPL, bem como através da participação de professores do AEPL em ações de disseminação realizadas em Portugal e no Estrangeiro. 

Outubro - 
Novembro 2019 

Curso “Become the Next 
eSafety Champion” 

 
Responsabilidade do curso: 

European Schoolnet - 20 
horas de formação 

 
Objetivo: Construção de um 

plano estratégico de 
segurança na Internet na 

escola 

ÁREA II - Processos para melhor aprender e ensinar 
OB II.8 - Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e reflexão 
sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 

 ÁREA IV - Organização e gestão 
OB IV.2 - Consolidar uma cultura de liderança mobilizadora dos recursos e das estratégias 
necessárias à concretização do Projeto Educativo. 
OB IV.3 - Reforçar o papel dos departamentos, enquanto estruturas de coordenação 
pedagógica, assente no trabalho desenvolvido pelos grupos de recrutamento que os 
integram. 

Formandos: 
Ana Luísa 
Ângelo Dias 
Carla Lopes 
Ramiro Romão 
Teresa Lacerda 

Professores 
de todos os 
níveis de 
ensino 

------------------ teresalacerda
@hotmail.co
m 

Cada ACD = 3 horas 
acreditadas como 
Curta Duração 
 
ACD 1 
30 e 31.Jan 
 
ACD 2 
31.Jan 
 
ACD 3 
28.Fev 
 
ACD 4 
24.Abr 
 
ACD 5 
29.Mai 
 
ACD 6 
26.Jun 
 
ACD 7 
03.Jul 
 

 
 
 
 
 

ACD1: CLIL in Primary 
School 
 
ACD2: O Flipgrid na 
avaliação da oralidade 
 
ACD3: Ferramentas online 
para promover a 
aprendizagem 
 
ACD4: eTwinning em 
tempos de mudança: no 
clima e na sala de aula 
 
ACD5: Mudar a sala de aula 
STEM 
 
ACD6: Fomentar a 
criatividade na sala de aula 

ÁREA II - Processos para melhor aprender e ensinar 
OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 
OB II.2 - Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que concorra para uma maior 
autonomia dos alunos na sua aprendizagem. 
OB II.7 - Aperfeiçoar o planeamento e a articulação das práticas de ensino entre 
professores. 
OB II.8 - Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e reflexão 
sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OB II.9 - Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 

 ÁREA IV - Organização e gestão 
OB IV.4 - Promover e apoiar a atualização científica e pedagógica dos professores. 
OB IV.8 - Consolidar a ligação à comunidade mediante o reforço de parcerias. 

Organização: 
Teresa Lacerda 
 
Formadores: 
ACD 1: Manuela 
Lourenço, Ana 
Teixeira, 
Fernando 
Fernandes, José 
Queirós, Paula 
Dias 
 
ACD2: Cristina 
Santos e Teresa 
Lacerda 
 
ACD3: Emília 
Silva, Lucinda 
Fonseca, 
Natália Almeida, 
Rosa Sousa, 
Ricardo 
Rodrigues 
 
ACD4: Cristina 
Santos, 

Professores 
do AEPL e de 

outras escolas 
-------- 

teresalacerda
@hotmail.co

m 

mailto:teresalacerda@hotmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
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ACD7: Classroom 
methodology refresher 
 

Manuela 
Lourenço, 
Teresa Lacerda 
 
ACD5: Carla 
Lopes, Ângelo 
Dias 
 
ACD6: Paula 
Dias, José Braga 
 
ACD7: Rosa 
Carvalho, Teresa 
Lacerda 

20 e 21 de março 
2020 

Working CLIL – 2nd 
International Colloquium 
na Universidade do Porto 

 
Apresentação de uma 

comunicação no formato 
Poster 

ÁREA II - Processos para melhor aprender e ensinar 
OB II.8 - Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e reflexão 
sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OB II.9 - Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 

ÁREA IV - Organização e gestão 
OB IV.4 - Promover e apoiar a atualização científica e pedagógica dos professores. 
OB IV.8 - Consolidar a ligação à comunidade mediante o reforço de parcerias. 

Manuela 
Lourenço 

 
Paula Dias 

 
Anabela Vieira 

 
Maria Alfredo 
(Universidade 

do Minho) 

Professores 
dos diferentes 

níveis de 
ensino 

Inscrição: 75€ 
lourencita@g

mail.com 
 

23 a 26 de março 
2020 

JobShadowing para receber 
professores da Eslovénia: a 

decorrer no AEPL. 

ÁREA II - Processos para melhor aprender e ensinar 
OB II.5 - Promover competências de comunicação oral e escrita nas línguas estrangeiras. 
OB II.8 - Promover o trabalho colaborativo entre professores, a investigação e reflexão 
sobre as suas práticas, bem como a disseminação de boas práticas. 
OB II.9 - Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 

 
ÁREA IV - Organização e gestão 

OB IV.8 - Consolidar a ligação à comunidade mediante o reforço de parcerias. 

Organização: 
Teresa Lacerda 
Cristina Santos 

Paula Dias 
Manuela 
Lourenço 

 

Professores 
disponíveis 

para permitir 
a observação 

de aulas 
+ 

Professores 
da equipa de 

projetos 
europeus 

 

teresalacerda
@hotmail.co

m 
 

 
Notas:  

1. Os projetos eTwinning podem-se integrar no currículo e podem ter a duração que se pretender. Assim, à medida que forem sendo planificados e formalizados na plataforma - 
www.etwinning.net - serão acrescentados a este plano de atividades. 

2. No que respeita aos projetos apoiados por financiamento Erasmus: A.       As candidaturas dos projetos encontram-se disponíveis na Direção do Agrupamento; B. As atividades 
estão sujeitas a alterações em função da articulação que será feita ao longo do ano com os parceiros. C. Às atividades mencionadas acrescentam-se outras de sala de aula que serão 
levadas a cabo pela EPE e que contribuirão para a concretização do projeto como um todo. 

mailto:lourencita@gmail.com
mailto:lourencita@gmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
mailto:teresalacerda@hotmail.com
http://www.etwinning.net/
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10.8- Centro QUALIFICA AEPL 

 

 

 

Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

16 
outubro 

Leituras partilhadas 

 ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista; 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

Rosa Sousa, Técnicas e 
formadores do Qualifica 

Formandos do 
Qualifica 

Biblioteca 
Livros 

 

Rosa Sousa 
rosalopessousa@g

mail.com 

21 
novembro 

A book and a cup of tea 

ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista; 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 
ÁREA -II. PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR  
OBII.5- Promover competências da comunicação oral e escrita nas línguas 
estrangeiras.  

Catarina Castro e 
Técnicas do Qualifica 

Formandos do 
Qualifica 

Livros da 
Biblioteca 

Chá 

Catarina Castro 
catarinalcastro2ho

tmail.com 
 

25 
novembro 

Visita ao Museu das 
Migrações e das 

comunidades 

 ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista; 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

Formadores e Técnicas do 
Qualifica 

Formandos do 
Qualifica 

Transporte 
Custo 

estimado 
5euros 

Filipa Silva 
filipafrsilva@hotm

ail.com 

5 
dezembro 

Leituras em Itinerância 
Caniçada 

ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 - Promover um perfil humanista; 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

Rosa Sousa 
Rosa Martins 

Técnicas do Qualifica 

Formandos do 
Qualifica em 

Caniçada 

Livros 
Leitores 

Rosa Sousa 
rosalopessousa@g

mail.com 

18 
dezembro 

Encontro de Técnicos 
de Centros Qualifica 

ÁREA IV – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO  
OB IV.2 Consolidar uma cultura de liderança mobilizadora dos recursos e das 
estratégias necessárias à concretização do Projeto Educativo.  
OB IV.8 Consolidar a ligação à comunidade mediante o reforço de parcerias  

Filipa Silva 
Paula faria 

Técnicos dos 
Centros 

Qualifica da CIM 
do Ave 

Salas da ESPL 

Filipa Silva 
filipafrsilva@hotm

ail.com 
Paula faria 
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 

23 
abril 

Comemoração do dia 
mundial do livro 

ÁREA - II PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR  
OB II. Comprometer os alunos na aquisição de competências em língua 
materna como fator de aquisição da sua identidade cultural.  

Rosa Sousa 
Rosa Martins 

Técnicas do Qualifica 

Formandos do 
Qualifica 

Livros 
Leitores 

Rosa Sousa 
rosalopessousa@g

mail.com 

Ao longo do ano 

Workshops TIC: 
Google Docs e Google 

Drive 
Google Earth e Google 

Maps 
Segurança na Internet 

Fotografia e Vídeo 

ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 
escola, na comunidade e no mundo. 

José Braga 
Formandos do 

Qualifica 

Salas 
Computadore

s 

José Braga 
Jose.a.braga@gma

il.com 
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10.9- Serviço de Psicologia e Orientação 
 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO - 2019/2020 
Competências Gerais Competências Específicas Actividades / Tarefas Cronograma 

1. Apoio Psicológico e 
Psicopedagógico 

 
 
2. Orientação Vocacional 

e/ou de Carreira 
 

 
3. Apoio ao 

Desenvolvimento de 
Sistemas de Relações 
da Comunidade 
Educativa 

 

1.1. Apoiar o desenho, a implementação e a avaliação 
de intervenções alargadas com vista à promoção 
do desenvolvimento, do sucesso escolar, da saúde 
e bem-estar de todos os alunos;  

1.2. Proceder à avaliação global de situações 
relacionadas com problemas de desenvolvimento, 
com dificuldades de aprendizagem, com 
dificuldades comportamentais e relacionais, com 
competências e potencialidades específicas, 
através de processos de avaliação psicológica; 

1.3. Colaborar com educadores e professores, na 
identificação e análise das causas de insucesso 
escolar prestando aconselhamento em função da 
situação;  

1.4. Colaborar na avaliação e intervenção 
multidisciplinar;  

1.5. Colaborar nos processos de identificação, 
avaliação e definição de medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão ou outras respostas 
educativas;  

1.6. Propor, de acordo com os pais e encarregados de 
educação e em colaboração com os serviços 
competentes, medidas adequadas de resposta 
educativa.  

 

2.1. Apoiar os alunos no processo de 
desenvolvimento da sua identidade;  

2.2. Fomentar a autonomia na pesquisa de 
informação;  

2.3. Apoiar a aquisição de competências de gestão de 
carreira;  

2.4. Realizar ações de informação sobre o sistema 
educativo e formativo e a oferta existente a nível 
nacional e comunitário;  

2.5. Colaborar na organização e acompanhamento de 
visitas de estudo e de atividades de aproximação 

 Realizar consultas de apoio psicológico e psicopedagógico aos alunos 
referenciados para acompanhamento pelo SPO; 

 Elaborar de planos de intervenção psicopedagógica;  

 Produzir relatórios de avaliação e de informação psicológica e 
psicopedagógica dos alunos em acompanhamento; 

 Promover o desenvolvimento de estratégias de coping, bem como, de 
competências pessoais, sociais e emocionais dos alunos; 

 Prevenir comportamentos de risco e intervir na indisciplina;  

 Promover o envolvimento escolar;  
 

 Desenvolver competências de estudo de uma forma geral e dinamizar, nas 
turmas do 5º ano e do 10.º ano, um programa de promoção de métodos de 
estudo, com vista à adoção de hábitos de trabalho e de estratégias de 
estudo adequadas. 

 

 Desenvolver ações de informação/sensibilização sobre temáticas 
diversificadas; 

 Promover a literacia e numeracia emergentes;  

 Apoiar a diferenciação pedagógica, monitorizar os progressos e adaptação 
das estratégias de ensino ao perfil dos alunos com maiores dificuldades; 

 Participar nas reuniões da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 
Inclusiva; 

 Proceder, sempre que necessário, à avaliação psicológica formal das 
identificações apresentadas à Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 
Inclusiva; 

 Apoiar na decisão quanto à necessidade de medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão, acompanhando e monitorizando o sucesso da 
sua implementação;  

 Articular com outras escolas/ instituições de ensino superior, no sentido 

facultar informação atualizada aos alunos do 9º ano e do ensino secundário, 

quanto às ofertas educativas/ formativas disponíveis; 

 Dinamizar um programa de orientação vocacional com os alunos do 9.º ano, 

englobando várias sessões com o intuito de promover o autoconhecimento, 

bem como as competências de tomada de decisão vocacional, com base num 

conhecimento mais alargado das ofertas formativas disponíveis na 

comunidade e do funcionamento do sistema educativo português; 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

1.º Período 

 

 

 

 

Ao longo do ano  

 

 

 

 

 

 

2.º/ 3.º Períodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 
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ao mercado de trabalho;  
2.6. Preparar as transições ao longo do percurso 

educativo e profissional;  
2.7. Dinamizar ações de informação e sensibilização 

dos pais e encarregados de educação e da 
comunidade em geral, sobre aspetos inerentes a 
tomadas de decisão de carreira.  

 

3.1. Colaborar com os órgãos de direção, 
administração e gestão da escola através da 
elaboração de projetos, de ações de consultadoria, 
elaboração de documentos e pareceres;  

3.2. Colaborar em ações comunitárias destinadas a 
eliminar e prevenir as retenções e o abandono 
escolar, a promover a saúde e bem-estar, 
nomeadamente através da elaboração de projetos, 
da articulação com instituições da comunidade e 
da organização de ações dirigidas a diferentes 
intervenientes educativos;  

3.3. Articular a sua ação com outros serviços 
especializados, de modo a contribuir para o 
diagnóstico, avaliação e intervenção de crianças e 
jovens;  

3.4. Estabelecer articulações com outros serviços de 
apoio socioeducativo necessários ao 
desenvolvimento e implementação de medidas de 
promoção do sucesso escolar;  

3.5. Colaborar em ações de formação e participar na 
realização de experiências pedagógicas;  

3.6. Colaborar com professores, pais e encarregados 
de educação e outros agentes educativos, na 
perspetiva do seu aconselhamento psicossocial, 
através da realização de reuniões com pais e 
encarregados de educação, da participação nos 
conselhos de turma e na organização de ações de 
formação;  

3.7. Articular com outros serviços e recursos da 
comunidade (CPCJ, Segurança Social e Saúde) para 
promover o desenvolvimento integral dos alunos.  

 
 

 Promover a realização de uma Mostra Pedagógica no Agrupamento; 

 Promover, em colaboração com os docentes, a participação dos alunos da 

E.B.I. do Ave na Mostra Pedagógica;  

 Apoiar a transição dos alunos para o ensino superior ou para o mercado de 
trabalho;  

 Envolver os pais e encarregados de educação de uma forma ativa no 

processo de orientação vocacional dos filhos; 

 Auxiliar os alunos do 9.º ano no processo de pré-matrícula e matrícula nos 

cursos previamente selecionados. 

 
 

 Colaborar na construção do Projeto Educativo e outros documentos 
estratégicos; 

 Colaborar na conceção, implementação e avaliação de medidas para 
prevenir o abandono escolar e melhorar a qualidade do sucesso educativo; 

 Colaborar na constituição das turmas;  

 Participar nas reuniões do conselho de docentes para efeitos de avaliação 

sumativa nas turmas dos alunos acompanhados pelo SPO ou quando 

solicitado pelos diretores de turma ou pelos Órgãos de Gestão do 

Agrupamento; 

 Participar em processos disciplinares e outros que envolvam situações 
comportamentais que possam colocar em causa o processo de 
aprendizagem ou perturbar o clima escolar; 

 Desenvolver sessões de consultoria para pais e/ou encarregados de 
educação no enquadramento das consultas de avaliação e apoio 
psicológico/psicopedagógico e/ou sobre questões no âmbito do 
desenvolvimento e processo educativo dos seus educandos; 

 Participar na elaboração da proposta e na avaliação da oferta educativa e 
formativa; 

 Participar em eventos sobre a oferta educativa e formativa e noutras 
iniciativas que promovam o desenvolvimento das crianças e dos jovens;  

 Colaborar no encaminhamento de casos para outros serviços da 
comunidade, no sentido de complementar as respostas do SPO, 
nomeadamente com o Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso e com as 
consultas de especialidade dos hospitais de Braga e de Guimarães; 

 Articular com as Comissões de Protecção de Crianças e Jovens e serviços 

locais da Segurança Social dos concelhos da Póvoa de Lanhoso, Guimarães 

e Fafe, no que respeita a alunos em situação de risco e/ou acompanhados no 

âmbito das mesmas comissões; 

 Colaborar com outros serviços da comunidade, designadamente, com a CIM 

do Ave, integrando o grupo de trabalho dos psicólogos escolares e com a 
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 Autarquia da Póvoa de Lanhoso, na dinamização da Formação Parental, no 

sentido de aumentar o grau de competências parentais de um conjunto de 

pais, alguns dos quais sinalizados com um elevado nível de disfunção 

psicossocial; 

 Articular com a Universidade do Minho, designadamente, com a Escola de 

Psicologia, a fim de obter supervisão e apoio na implementação de 

programas de intervenção no meio escolar; 

 Colaborar em ações de formação em vários âmbitos, nomeadamente na 

Promoção da Saúde e do Bem -Estar.  
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ANEXO 1- Ficha das atividades do Plano Anual de Atividades 

Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 
intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

necessários / 
custos 

Responsável 
atividade 

email 
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ANEXO 2- Ficha de avaliação das atividades do Plano Anual de Atividades 

 

Plano Anual de atividades 

Este questionário pretende ser usado como Instrumento de Recolha de Evidências para Avaliar as 

atividades do Plano Anual de Atividades. 

 

Questionário a ALUNOS 

 

 

1. Ano de escolaridade: ________   Turma: _______ 

2 - Designação da atividade: _____________________________________ 

3 - Interesse da atividade 

Não satisfaz 1 2 3 4 5 satisfaz plenamente 

4. Organização da atividade 

Não satisfaz 1 2 3 4 5 satisfaz plenamente 

5. Duração da atividade/Gestão do tempo 

Não satisfaz 1 2 3 4 5 satisfaz plenamente 

6. Custo da atividade (exceto Cursos Financiados pelo POPH) 

Não satisfaz 1 2 3 4 5 satisfaz plenamente 
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7. Participação/recetividade dos alunos 

Não satisfaz 1 2 3 4 5 satisfaz plenamente 

8. Relações humanas (colegas, professores e outros) 

Não satisfaz 1 2 3 4 5 satisfaz plenamente 

9. Impacto da atividade tendo em conta as expectativas 

Não satisfaz 1 2 3 4 5 satisfaz plenamente 

10. Contributo para as aprendizagens no âmbito das disciplinas envolvidas 

Não satisfaz 1 2 3 4 5 satisfaz plenamente 

11. Apreciação global da atividade 

Não satisfaz 1 2 3 4 5 satisfaz plenamente 

12 - Sugestão de aspetos que devam ser melhorados 
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ANEXO 3- Ficha de avaliação das atividades do Plano Anual de Atividades 

 

Plano Anual de atividades 
Este questionário pretende ser usado como Instrumento de Recolha de Evidências para Avaliar as 

atividades do Plano Anual de Atividades. 

 

Questionário a Professores 

 

1 - Designação da atividade: _____________________________________ 

2. Participação/recetividade dos alunos 

Não satisfaz 1 2 3 4 5 satisfaz plenamente 

3. Empenhamento dos professores  

Não satisfaz 1 2 3 4 5 satisfaz plenamente 

4. Resultados obtidos / objetivos alcançados 

Não satisfaz 1 2 3 4 5 satisfaz plenamente 

5- Impacto ao nível das áreas prioritárias do Projeto Educativo 

Não satisfaz 1 2 3 4 5 satisfaz plenamente 

6. Apreciação global da atividade 

Não satisfaz 1 2 3 4 5 satisfaz plenamente 
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7- Sugestão de aspetos que devam ser melhorados 
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ANEXO 4- Planificação de visita de estudo do ensino profissional 

Grau de Ensino: 

 

ENSINO SECUNDÁRIO PROFISSIONAL 

  

Designação da Atividade/ 
Visita de Estudo: 

 

  

Proponente(s) (Depart./ 
Cons. Docentes/ …): 

 

  

Prof. Responsável(s): 
 Contacto: 

  

   

Prof. Acompanhante(s): 

 

 

 

 

  

Turma(s) envolvida(s): 
 
 

N.º total de alunos 
 

   

Local(s) a visitar: 
 

 

  

Data: 
Hora de partida  

 
Hora de chegada                   

 

   

Itinerário: 

 

 
 

  

Custos Previsíveis: (Indicar a 

Empresa transportadora e o 
custo da mesma e também o 
custo global/individual). 

Empresa:  

Custo do serviço:  

Custo por aluno:   
 

  

Recursos Físicos: 
 
 
 

Objetivos 
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Póvoa de Lanhoso,    /     /  

 
Prof. Responsável(eis): _______________________         
 
                                          _______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos das Disciplina(s) /Área(s) Curricular(s) Envolvida(s): 

 

 

Proposta de atividade(s) para os alunos não envolvidos, mas cujos professores faltarão em virtude da 
sua participação na Atividade / Visita de Estudo: 

 
 

 

Aprendizagens e resultados esperados: 

 

 

Regime de avaliação dos alunos e da Atividade / Visita de Estudo: 

 
 

Aprovado em C.P. em 

____/____/_____ 

O Presidente do C.P. 
 
 
 

Visto e aprovado pelo Diretor em 

____/____/____ 

O Diretor 
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ANEXO 5- Registo de avaliação da visita de estudo do ensino profissional – alunos 

 

Relatório da Atividade / Visita de Estudo 

 

 

Grau de Ensino: 
ENSINO SECUNDÁRIO PROFISSIONAL  
 
 
 
 

 

Designação da 
Atividade / Visita de 
Estudo: 

 
 
 
 

 

Local/ Data  

 
Escola (Núcleo) 
/Ano de 
Escolaridade/ 
Turma(s): 

 
 
 
 
 

Nº de 
Alunos 

 

 
Professores 
Responsáveis: 

 

 
Atividade Prevista 
no PCT/PAA: 

PCT  PAA  Outra: 

 
 
Objetivos: 
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• Atividade 

desenvolvida  
•  
• (Breve descrição) 
•  

 

 
 
 
 

 
Interesse e 
Empenho 
Manifestado pelos 
Alunos: 

 

 

Ocorrências:  
 
  

Materiais 
Distribuídos ou 
Produzidos: 

 

 

Instrumentos de 
Avaliação da 
Atividade: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avaliação dos 
Professores/ 
Educadores: 

A Atividade foi: 

Insuficien
te 

 Suficient
e 

 Bem Conseguida  

A Atividade foi: 

Pouco 
Interessante 

 Interessan
te 

 Muito Interessante  

O Comportamento do grupo foi: 

Pouco 
satisfatório 

 Satisfatóri
o 

 Bom  Muito 
Bom 

 
 

Avaliação dos 
Alunos: 

Atividade foi: 

Insuficien
te 

 Suficient
e 

 Bem Conseguida  

 

A Atividade foi 

Pouco 
Interessante 

 Interessan
te 

 Muito Interessante  

O Comportamento do grupo foi: 

Pouco 
satisfatório 

 Satisfatóri
o 

 Bom  Muito 
Bom 

 

 

Outras Observações: 

 

Outras observações (participação e interesse dos alunos; 
comportamento, quando relevante quer pela positiva quer pela 
negativa; incidentes ocorridos; avaliação global;….) 
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Avaliação Global:  

 

Aspetos a melhorar:  

 

CONTRIBUIÇÃO DA 
ATIVIDADE PARA A 
CONCRETIZAÇÃO DO 
PROJETO 
EDUCATIVO: 

 

 

Observações:  

 
Póvoa de Lanhoso  / ---/--- 

Professores Responsáveis:   _____________________________   ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


