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Atividades Transversais 21-22 
 

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

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

 

2 a 17 de 

dezembro 

Campanha Solidária de 

Natal do Agrupamento 

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. 

 

 

Professores do Agrupamento 

Comunidade 

Educativa 

 

Espaço 

para 

armazenar 

os bens  

Sacos para 

os cabazes 

Cartazes de 

divulgação 

ESPL: Fátima 

Casimiro 

fatimacasimiro@a

epl.edu.pt 

 

EBAve: Diretores 

de turma, 

professores de 

cidadania e 

docente de EMRC- 

Isabel Cunha  

isabelcunha@aepl

.edu.pt 

8/11/2021 

22/11/2021 

Acção de 

Formação/Sensibilização 

com o objetivo de 

promover conhecimentos 

e competências 

para o desenvolvimento 

de uma relação adequada 

com os mentorandos. 

IV.2 | 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.  

OB I.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos 

pela sua aprendizagem. 

IV.3 | 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. 

IV.4 | 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. 

Serviço de Psicologia e 

orientação do AEPL 

Coordenadora dos Diretores de 

turma 

Alunos 

Mentores do 

2º e 3º ciclo 

 Cecília Cardoso 

mailto:fatimacasimiro@aepl.edu.pt
mailto:fatimacasimiro@aepl.edu.pt
mailto:isabelcunha@aepl.edu.pt
mailto:isabelcunha@aepl.edu.pt
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos 
Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

3 de dezembro 

Comemoração do dia 

internacional da pessoa 

com deficiência, três de 

dezembro, com a 

experimentação de jogos 

“Desporto para todos” e a 

visualização de um filme 

cujo objetivo é 

promover uma maior 

compreensão sobre os 

assuntos relativos à 

deficiência. 

III. Dimensão cultural, social e de cidadania 

 

M III.6 - Incrementar anualmente em 5% o número de alunos a 

participar em atividades desportivas.  

M III.7 - Diminuir as participações disciplinares para um valor 

inferior a 3% do total de aulas lecionadas. 

 

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. 

Cecília Cardoso 

Ana Anjos/ Susana Cunha 

Sérgio Morais 

Catarina Lopes 

Ana Malheiro 

Alunos do 6ºA e B( no âmbito 

do DAC) 

 

 

Alunos do 2º e 

3º Ciclo 

 

 

Cecília Cardoso 

Ana Anjos/ Susana 

Cunha 

Sérgio Morais 

 

Catarina Lopes 

Ana Malheiro 
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Atividades Departamentos 21-22 (Inclusive a Educação Pré-escolar e o 1.º Ciclo) 
 

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

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

10 de dezembro 

2021 

 

Atividades de 

comemoração do Dia 

Nacional da Agricultura na 

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. 

ÁREA II – PROCESSOS PARA MELHOR APRENDER E ENSINAR 

OB II.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.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. 

Dinamizadoras: 

Anabela Dalot 

Fátima Casimiro 

Susana Lobo 

(…) 

 

Em colaboração com a CAP 

(Confederação dos Agricultores 

de Portugal) e o Fórum 

Estudante. 

Turmas de 

Geografia A e C 

Turmas do 

Básico? 

Kit 

pedagógico 

Computado

r e  

Internet 

anabeladalot@aepl.

edu.pt 

fatimacasimiro@ae

pl.edu.pt 

susanalobo@aepl.e

du.pt 

       (…) 

Entre novembro de 

2021 e janeiro de 

2022 

Maratona de Cartas 

(Amnistia Internacional) 

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 

Grupo disciplinar 290 - Educação 

Moral e Religiosa Católica 

Alunos de EMRC 

do 9º ano 

Materiais 

disponibiliza

dos e 

enviados 

gratuitamen

te pela 

Amnistia 

Internacion

al 

Isabel Cunha 

(isabelcunha@aepl.

edu.pt) 

3º Período 

(maio) 

    Atividades 

comemorativas do Dia da 

Europa/UE 

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 

Dinamizadoras: 

Professoras de Geografia 

Alunos de 

Geografia dos 

diferentes ciclos 

de ensino 

 

 

 

Computado

r 

Internet 

Projetor 

Guião de 

anabeladalot@aepl.

edu.pt 

 

fatimacasimiro@ae

pl.edu.pt 

 

monicamoreira@ae

pl.edu.pt 

mailto:anabeladalot@aepl.edu.pt
mailto:anabeladalot@aepl.edu.pt
mailto:fatimacasimiro@aepl.edu.pt
mailto:fatimacasimiro@aepl.edu.pt
mailto:susanalobo@aepl.edu.pt
mailto:susanalobo@aepl.edu.pt
mailto:anabeladalot@aepl.edu.pt
mailto:anabeladalot@aepl.edu.pt
mailto:fatimacasimiro@aepl.edu.pt
mailto:fatimacasimiro@aepl.edu.pt
mailto:monicamoreira@aepl.edu.pt
mailto:monicamoreira@aepl.edu.pt
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos Dinamizadores e intervenientes Destinatários 

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

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 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. 

atividades 

elaborado 

pelas 

professoras 

 

 

paulagabriela@aepl

.edu.pt 

 

susanalobo@aepl.e

du.pt 

 

 

 

 

A definir pela 

entidade formadora 
Atividade PORDATA 

ÁREA I – SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 

OBI.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.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 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. 

Dinamizadoras: 

 

Professoras Susana Lobo,  

Anabela Dalot  e Fátima Casimiro 

em articulação com a BE. 

 

Alunos do 

secundário de 

Geografia e do 

profissional 

(nº de turmas a 

definir pelo 

PORDATA com 

prioridade para 

o 10.ºano e o 

profissional)  

Computado

r 

Internet 

Projetor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anabeladalot@aepl.

edu.pt 

 

susanalobo@aepl.e

du.pt 

 

fatimacasimiro@ae

pl.edu.pt 

 

24 a 30 outubro 

 

 

Já nos projetos 

europeus… 

Projeto Erasmus+ KA2 

“Friendly Maths” 

 

 

(atividade desenvolvida na 

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.  

Escolas parceiras: 

- IES Ruiz de Alda 

San Javier - Espanha 

- Istituto di Istruzione Superiore 

Professores, 

alunos e 

Encarregados 

de Educação do 

AEPL e de todos 

os países 

Financiame

nto Erasmus 

+ 

 

AEPL - 

algumas 

José Queirós e Iva 

Azevedo 

josequeiros@aepl.e

du.pt 

mailto:paulagabriela@aepl.edu.pt
mailto:paulagabriela@aepl.edu.pt
mailto:susanalobo@aepl.edu.pt
mailto:susanalobo@aepl.edu.pt
mailto:anabeladalot@aepl.edu.pt
mailto:anabeladalot@aepl.edu.pt
mailto:susanalobo@aepl.edu.pt
mailto:susanalobo@aepl.edu.pt
mailto:fatimacasimiro@aepl.edu.pt
mailto:fatimacasimiro@aepl.edu.pt
mailto:josequeiros@aepl.edu.pt
mailto:josequeiros@aepl.edu.pt
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos Dinamizadores e intervenientes Destinatários 

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

secção dos projetos) 

 

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 praticas, 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.  

“A. Cesaris” 

Casalpusterlengo - Itália 

- Lycée Boisjoly Potier 

La Reunión - França 

- Scoala Gimnaziala nr 184  

Bucareste - Roménia 

- Agrupamento de Escolas de 

Póvoa de Lanhoso 

Coordenação: José Queirós e Iva 

Azevedo 

 

Elementos da Equipa de Projetos 

Europeus. 

 

Todos os docentes que 

desejarem participar no projeto. 

 

parceiros. 

 

Entidades 

Convidadas.  

Turmas do AEPL 

envolvidas: 

10A (8 alunos), 

11D (6 alunos) e 

12A (1 aluna). 

 

despesas 

relacionada

s com a 

organização 

das 

mobilidades 

 

Iva Azevedo 

ivaazevedo@aepl.e

du.pt 

 

Dia 17 dezembro Jogos matemáticos 

tabuleiro e digitais 

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 

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.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 do grupo disciplinar 

de Matemática 

Alunos básico e 

secundário 

2 salas 

 

Jogos 

matemático

s 

Iva Azevedo 

ivaazevedo@aepl.e

du.pt 

Fernando Veloso 

fernandoveloso@a

epl.edu.pt 

Maria José Sousa 

(EB do Ave) 

mariajosesousa@ae

pl.edu.pt 

mailto:ivaazevedo@aepl.edu.pt
mailto:ivaazevedo@aepl.edu.pt
mailto:fernandoveloso@aepl.edu.pt
mailto:fernandoveloso@aepl.edu.pt
mailto:mariajosesousa@aepl.edu.pt
mailto:mariajosesousa@aepl.edu.pt
mailto:mariajosesousa@aepl.edu.pt
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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 

(desconhecimento 

de datas) 

Olimpíadas da Matemática 

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 

OB II.2 – Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que 

concorra para uma maior autonomia dos alunos na sua 

aprendizagem.  

 

Professores do grupo disciplinar 

de Matemática 

Alunos do 

ensino básico e 

secundário que 

quiserem 

participar 

 

 

Sala 

fotocópias 

João Oliveira 

joaooliveira@aepl.

edu.pt 

Maria José Sousa 

(EB do Ave) 

mariajosesousa@a

epl.edu.pt 

 

3 e 4 de março Dias do departamento 

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 

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.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 do Departamento de 

Matemática e Ciências 

Experimentais. 

Alunos do 

ensino básico e 

secundário que 

quiserem 

participar 

Salas  

Coordenador do 

departamento e 

representantes dos 

grupos disciplinares 

14 de março Dia do PI 

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 

OB II.8 Promover o trabalho colaborativo entre professores, a 

Professores do grupo disciplinar 

de Matemática 

Alunos do 

ensino básico e 

secundário  

Folhas 

coloridas 

 

Corda 

Glória Cruzinha 

gloriacruzinha@ae

pl.edu.pt 

Sandra Dias 

sandradias@aepl.e

mailto:joaooliveira@aepl.edu.pt
mailto:joaooliveira@aepl.edu.pt
mailto:mariajosesousa@aepl.edu.pt
mailto:mariajosesousa@aepl.edu.pt
mailto:gloriacruzinha@aepl.edu.pt
mailto:gloriacruzinha@aepl.edu.pt
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos Dinamizadores e intervenientes Destinatários 

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

investigação e reflexão sobre as suas práticas, bem como a 

disseminação de boas práticas.  

 

du.pt 

abril 
Jogos matemáticos 

tabuleiro e digitais 

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 

OB II.2 – Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que 

concorra para uma maior autonomia dos alunos na sua 

aprendizagem.  

 

Professores do grupo disciplinar 

de Matemática 

Alunos básico e 

secundário 

2 salas 

 

Jogos 

matemático

s 

Iva Azevedo 

ivaazevedo@aepl.e

du.pt 

Fernando Veloso 

fernandoveloso@a

epl.edu.pt 

Maria José Sousa 

(EB do Ave) 

mariajosesousa@ae

pl.edu.pt 

2º período 

(desconhecimento 

de datas) 

Canguru Matemático Sem 

Fronteiras 2022 

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 

OB II.2 – Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que 

concorra para uma maior autonomia dos alunos na sua 

aprendizagem.  

 

Professores do grupo disciplinar 

de Matemática 
Alunos básico 

 

 

 

Salas  

 

Fotocópias 

 

AEPL-

despesa 

com a 

inscrição 

Glória Cruzinha 

gloriacruzinha@aep

l.edu.pt 

Maria José Sousa 

(EB do Ave) 

mariajosesousa@ae

pl.edu.pt 

 

Ao longo do ano 

letivo 
Concurso de Cálculo Mental 

Áreas prioritárias do Projeto Educativo: 

Sucesso académico e educativo 

Processos para melhor aprender e ensinar 

Objetivos estratégicos: 

- fomentar o interesse pela aprendizagem da matemática;  

Professores de Matemática do 2º 

Ciclo 

Alunos básico 

5º e 6º anos 

 

Marisa Matos 

marisamatos@aepl.

edu.pt 

mailto:fernandoveloso@aepl.edu.pt
mailto:fernandoveloso@aepl.edu.pt
mailto:mariajosesousa@aepl.edu.pt
mailto:mariajosesousa@aepl.edu.pt
mailto:gloriacruzinha@aepl.edu.pt
mailto:gloriacruzinha@aepl.edu.pt
mailto:mariajosesousa@aepl.edu.pt
mailto:mariajosesousa@aepl.edu.pt
mailto:marisamatos@aepl.edu.pt
mailto:marisamatos@aepl.edu.pt
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos Dinamizadores e intervenientes Destinatários 

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

- desenvolver destrezas numéricas e de cálculo; 

- contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de 

competências e conhecimentos matemáticos; 

- reforçar a componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem 

da matemática. 

 Céu Fernandes 

ceufernandes@aepl

.edu.pt 

 

Ao longo do ano 

letivo 

Colaboração com a Equipa 

do Jornal do 

Agrupamento “Preto no 

Branco” 

Áreas prioritárias do Projeto Educativo: 

Sucesso académico e educativo 

Dimensão cultural, social e de cidadania 

Objetivos estratégicos: 

- divulgar as atividades realizadas ao nível da disciplina de ciências 
naturais e matemática; 

- fomentar o interesse pela história da matemática; 
   reforçar a componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem 
das ciências naturais e da matemática. 

Professores de Matemática 

 2º Ciclo 
Comunidade 

 

Marisa Matos 

marisamatos@aepl.

edu.pt 

 Céu Fernandes 

ceufernandes@aepl

.edu.pt 

2.º e 3.º períodos (a 

definir pela Ordem 

dos Biólogos) 

Olimpíadas da Biologia 

sénior 

A.P. 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. 
 

A.P. II – Processos para melhor aprender e ensinar 

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

OE II.6 - Organização e participação em concursos de reconhecido 

valor educativo. 

 

Elisabete Fernandes 

Céu Batista 

Isabel Gomes 

Marcelino Lopes 

Alunos dos 10.º, 

11.º 12.º dos 

cursos de 

Ciências e 

tecnologias 

(com Biologia e 

Geologia ou 

Biologia) 

Salas + 

cópias das 

provas 

elisabetefernandes

@aepl.edu.pt 

Ao longo do ano 

letivo 

 

Spelling Bee Contest 

 

 

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, 5º e 6º 

anos 

 

 

Material 

escolar, 

computador 

e Internet, 

plataformas 

digitais 

 

Anabela Vieira 

 

anabelavieira@aepl

.edu.pt 

 

 

 

 

mailto:ceufernandes@aepl.edu.pt
mailto:ceufernandes@aepl.edu.pt
mailto:marisamatos@aepl.edu.pt
mailto:marisamatos@aepl.edu.pt
mailto:ceufernandes@aepl.edu.pt
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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 

 

 

 

 

 

Colaboração com a Equipa 

do Jornal do Agrupamento 

“Preto no Branco” – 

publicação escrita e on-line 

- página “In English, 

please.”  

- Jornal on-line 

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. 

Professores do Grupo Disciplinar 

de Inglês –(3º e 4ºanos) e 

2ºCiclos 

 

 

 

Comunidade 

Escolar 

 

 

 

 

 

Material 

escolar, 

computador 

e Internet, 

plataformas 

digitais 

Anabela Vieira 

 

anabelavieira@aepl

.edu.pt 

 

 

Ao longo do ano 

letivo - eliminatórias 

no final de cada 

período 

 

 

 

- Writing Contest 

 

 

 

 

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. 

Professores do Grupo Disciplinar 

de Inglês – 1º e 2ºCiclos 

 

 

 

Alunos do 3º, 

4º, 5º e 6ºanos 

 

 

 

Material 

escolar, 

Internet, 

Plataformas 

digitais. 

 

 

Anabela Vieira 

 

anabelavieira@aepl

.edu.pt 

 

 

 

25 a 31 de 

outubro 

 

 

 

 

 

Comemoração do 

Hallowe’en 

 

“Haunted House” 

 

 

Concurso – Vocabulário  

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. 

OE II.7-Criação, adaptação e implantação de cenários inovadores de 

ensino e de aprendizagem (plataforma Kahoot). 

Professores do Grupo Disciplinar 

de Inglês – 1º , 2º e 3º Ciclos 

 

 

 

Alunos do 1º,  

2º e 3º ciclos 

 

 

 

 

 

Manual 

escolar, 

e material 

de desgaste, 

máquina 

fotográfica, 

plataformas 

digitais: 

Kahoot e/ou 

quizizz. 

 

Anabela Vieira 

 

anabelavieira@aepl

.edu.pt 

 

 

 

mailto:anabelavieira@aepl.edu.pt
mailto:anabelavieira@aepl.edu.pt
mailto:anabelavieira@aepl.edu.pt
mailto:anabelavieira@aepl.edu.pt
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos Dinamizadores e intervenientes Destinatários 

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

 

 

 

 

 

 

9 a 15  

dezembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comemoração do Natal  

Elaboração / Troca de 

Postais de Natal entre os 

alunos do 1º,  2º  ciclos. 

Exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.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. 

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 Prof. Titulares do 3º e 

4º anos de escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 2º e 

3º Ciclos, 3º e 

4º anos de 

escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de 

desgaste, 

Computado

r, Internet, 

Projetor, 

Máquina 

fotográfica, 

Plataformas 

digitais. 

 

Data a definir 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO 21/23 + 

(Reading Contests) 

4th Grade 

“The Ugly Duckling”. 

“Little Red Riding Hood”. 

“The Selfish Giant” 

(By Cláudia Regina Abreu 

and Vanessa Reis Esteves) 

5th Grade 

 “Best Friends – three 

stories” : 

“A Present for Carol” 

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.7-Criação, adaptação e implantação de cenários inovadores de 

ensino e de aprendizagem (plataformas online). 

 

 

 

 

 

 

Prof. Inglês do 1º e 2º Ciclos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 

4ºano 

 

 

 

 

 

 

Livros, 

plataformas 

digitais: 

Classroom/ 

Quizziz 

Anabela Vieira 

(4ºano) 

anabelavieira@aepl

.edu.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anabelavieira@aepl.edu
mailto:anabelavieira@aepl.edu
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos Dinamizadores e intervenientes Destinatários 

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

1º Per. 

 

 

2º Per. 

 

 

3º Per. 

By Catarina Chase Aleixo) 

“Spring is here!”  

By Catarina Chase Aleixo) 

”Camping by the Loch” 

(By Catarina Chase Aleixo) 

6th Grade 

“The Best Class at School”, 

de Vanessa Reis Esteves 

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. 

 

 

 

 

Prof. Inglês do 2´Ciclo 

 

 

Alunos do 

5ºano 

 

Alunos do 

6º ano 

Anabela Vieira 

(5ºano) 

anabelavieira@aepl

.edu.pt 

 

Ana Isabel Fonseca 

(6ºano) 

anaisabel@aepl.ed

u.pt 

Ao longo do ano 

letivo 
Biblioteca 

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. 

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

Grupo de Inglês 

Rosa sousa; Manuela Lourenço; 

Rosa Carvalho 

 

 

Comunidade 

Escolar 

Alunos do 3º 

ciclo 

(7ºanoESPL e 

EBI de Taíde e 

9ºC/9ºD ESPL) 

 

 

Livros da 

biblioteca 

rosasousa@aepl.ed

u.pt 

marialourenco@ae

pl.edu.pt 

rosacarvalho@aepl.

edu.pt 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

Comemoração de várias 

efemérides: 

Easter, Father’s Day, 

Mother’s Day 

ST. Patrick’s Day 

(Exposição de trabalhos) 

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. 

OE II.7-Criação, adaptação e implantação de cenários inovadores. 

 

 

 

Prof. Inglês do 1º Ciclo 

 

 

 

Alunos do 

3º e 4º anos 

Manual 

escolar, 

fotocópias, 

cartolinas, 

lápis de cor, 

marcadores, 

sala de aula, 

Biblioteca e 

máquina 

fotográfica, 

plataformas 

Anabela Vieira 

anabelavieira@aepl

.edu.pt 

 

 

mailto:anabelavieira@aepl.edu.pt
mailto:anabelavieira@aepl.edu.pt
mailto:anaisabel@aepl.edu.pt
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos Dinamizadores e intervenientes Destinatários 

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

ensino e de aprendizagem (plataforma Kahoot). digitai. 

Ao longo do ano PLANO 21/23 + 

  

“10 minutos a ler” 

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 

Prof. Inglês do 1º e 2º Ciclos 

 

 

Alunos do 

2ºciclo, 3º e 4º 

anos 

Livros Anabela Vieira 

anabelavieira@aepl

.edu.pt 

Final do 2º Período 

 
Torneios Inter Turmas 

Sucesso académico e educativo 

OBI.4 Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela 

sua aprendizagem.  

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. 

OE II.7-Criação, adaptação e implantação de cenários inovadores . 

Fernando Fernandes;  

Grupo de Educação Física 

Todas as turmas 

do ensino 

Básico; 

Secundário e 

Profissional 

Pavilhão e 

Material 

específico 

de cada 

modalidade 

Fernando 

Fernandes 

 

fernandofernandes

@aepl.edu.pt 

 

Início do 2º período 

Exposição virtual de 

fotografias de paisagens 

captadas nas freguesias de 

residência dos alunos. 

1º período (recolha/seleção 

das fotografias – trabalho 

de campo) e 2º período 

(montagem e apresentação 

da exposição à comunidade 

educativa) 

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. 9. Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de 
aula. 

 

Prof.ª Gabriela Pinto (Geografia) 

 
7ºA, 7ºB, 7ºC  

Gabriela Pinto 

paulagabriela@aepl

.edu.pt 

mailto:anabelavieira@aepl.edu.pt
mailto:anabelavieira@aepl.edu.pt
mailto:fernandofernandes@aepl.edu.pt
mailto:fernandofernandes@aepl.edu.pt
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos Dinamizadores e intervenientes Destinatários 

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

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. 

9 a 13 de maio 

Exposição/concurso de 

bandeiras da UE, no âmbito 

da comemoração do Dia da 

Europa. 

(construção privilegiando o 

recurso a materiais 

reutilizados) 

 

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. 

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. 

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

Professoras de Geograf8ia do 7º 

ano: Gabriela Pinto (EB do Ave e 

Mónica Moreira ESPL) 

 

7º A, B ; C, D e E 

Alunos do 1º 

ciclo (audiência) 

 

- Prémios 

para os três 

melhores 

trabalhos 

em 

exposição. 

Mesas 

Papel de 

cenário 

Pionés 

Fita-cola 

dupla 

Expositores 

Cartolinas 

 

Gabriela Pinto 

paulagabriela@aepl

.edu.pt 

 
 Mónica Moreira 

 

 

 

 

 

 

mailto:paulagabriela@aepl.edu.pt
mailto:paulagabriela@aepl.edu.pt


Plano Anual de Atividades – 2021 -2022 Página 15 

 

Atividades da Educação Pré Escolar 
 

 

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

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

15 setembro 

2021 

 

Receção às crianças  

 

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  

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

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. 5 Promover competências de comunicação oral e 

escrita 

OB II. 3 Comprometer os enc. Educação na aprendizagem dos seus 

educandos 

 

Educadoras de infância   

Crianças da ed. 

pré-escolar  

 

Bibliotecas 

Novas 

tecnologias 

Docentes 

do  

Pré-escolar 

Ao longo do ano 

letivo 

Adesão a projetos que se 

revelem pertinentes 

propostos pela autarquia 

ou outros 

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  

  

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 

Recreio  

Meio 

circundante 

Associação em 

Diálogo 

Centro Social e 

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

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

5/10/2021 

 

 

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  

 

 Docentes 

do  

Pré-escolar 

15/10/2021 

 

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  

 

      fruta, 

Vegetais, 

Docentes 

do  

Pré-escolar 

5/11/2021 

11:05H 

 

 

A Terra Treme 

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  

 

Salas 

Recreio  

Meio 

circundante 

Docentes 

do  

Pré-escolar 

11/11/2021 

 

 

Magusto 

(Dia S. Martinho) 

Área III - Dimensão cultural, social e de cidadania 

OB III. 3 Fomentar a consciência cultural 

OB III. 6 Promover hábitos de vida saudável 

Educadoras de infância  

 

 

Crianças da ed. 

pré-escolar 

 

 

 

 

Docentes 

do  

Pré-escolar 

19/11/2021 

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 

 

 

Computado

r 

Bibliografia 

 

Docentes 

do  

Pré-escolar 

23/11/2021 

Dia Internacional da 

Floresta Autóctone 

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 

 

 

Computado

r 

Bibliografia 

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 

24/11/2021 

 

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 

 Docentes 

do  

Pré-escolar 

 

3/12/2021 

Dia Internacional da Pessoa 

com Deficiência 

em articulação com  

Dia Internacional da 

Tolerância 

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  

 

Computado

r 

Bibliografia 

 

 

Docentes 

do  

Pré-escolar 

Mês de dezembro 

Festa de Natal 

 

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, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no Mundo 

 

Educadoras de infância   

 

Crianças da ed. 

pré-escolar  

 

Adereços 

Materiais de 

exp. plástica 

 

Docentes 

do  

Pré-escolar 

Janeiro de 2022 

 

 

Vivência dos Reis 

 

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  

 

 

Cartolinas 

colas… 

Docentes 

do  

Pré-escolar 

11 de fevereiro 

2022 

 

 

Carnaval 

 

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  

Comunidade 

local 

 Docentes 

do  

Pré-escolar 

1 de março 

Semana da Segurança 

 

Dia Mundial da Proteção 

civil 

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  

 

 

 

 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 

14-18 março de 

2022 

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  

 

 Docentes 

do  

Pré-escolar 

A definir pela 

biblioteca do 

agrupamento / 

março 

 

Semana da promoção da 

leitura e escrita 

 

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 

 Docentes do Pré-

escolar 

março 2022 

 

 

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 

 Docentes do pré 

escolar 

abril de 2022 

 

 

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 

 

 

 Docentes 

do  

Pré-escolar 

13 de maio 2022 

 

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 

Variados 

 

Materiais 

reciclados 

 

Docentes 

do  

Pré-escolar 

Abril 2022 

 

 

 

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   

 

Variados 

 

Materiais 

reciclados 

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 

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   

 

Variados 

 

Materiais 

reciclados 

 

Docentes 

do  

Pré-escolar/ 

 1º ano do 1º Ciclo 

1 junho de 2022 

 

Dia Mundial 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 

Comunidade 

 

Variados 

 

Materiais 

reciclados 

 

Docentes 

do  

Pré-escolar/1º Ciclo 

1 a 3 junho de 2022 

 

 

 

Semana Verde  

Comemoração do Dia 

Mundial do Ambiente. 

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 

 

 

 

Variados 

 

Materiais 

reciclados 

 

Docentes do Pré-

escolar 

 

30 de junho de 2022 

 

 

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, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no Mundo 

 

Educadores de infância 

Comunidade 

Comunidade 

Escolar 

Comunidade 

Educativa  

A definir por 

cada 

estabelecim

ento 

Docentes do Pré-

escolar 
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Atividades do 1º Ciclo 
 

Datas Atividade 
 

Áreas prioritárias do Projeto Educativo /Objetivos estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessários / 

custos 

Responsável 

atividade 

email 

16-9-2021 

Receção aos pais  

Apresentação dos alunos 

Jogos de apresentação 

adaptado ao ano de 

escolaridade, sala da aula ou 

espaço ao ar livre. 

 

Organização de atividades de apresentação dos alunos em cada turma.  

Contorno e recorte da mão de cada aluno para a construção de um painel conjunto. 

Informação, aos pais e alunos da necessidade de cumprimento das regras de acordo 

com o plano de contingência. 

Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, responsável e com 

capacidade interventora na comunidade, pela valorização da dimensão da educação 

para a saúde. 

Professores do 1º 

ciclo e alunos. 

Pessoal não 

docente. 

Alunos do 1º 

ciclo e 

comunidade 

educativa. 

 

Material de 

desgaste. 

Balões. 

Prof.António 

Silva 

15-10-2021 

Dia Mundial da Alimentação  

Organização de atividades em 

contexto de sala de aula dada 

a situação de pandemia: 

-Recolha de receitas 

saudáveis 

-Pesquisas 

-Experiências com os 

alimentos (queijo) 

-Gelados saudáveis 

Leitura de obras de acordo com o tema, ao longo da semana (todas as turmas ou 

por anos de escolaridade).  

Desenvolver atividades variadas e programadas em cada turma. 
Promoção de projetos de educação para a saúde. 

Promover hábitos de vida saudável. 

Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, responsável e com 

capacidade interventora na comunidade, pela valorização da dimensão da educação 

para a saúde.  

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. 

 

 

Prof.Olga 

Fernandes 
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Datas Atividade 
 

Áreas prioritárias do Projeto Educativo /Objetivos estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessários / 

custos 

Responsável 

atividade 

email 

05-11-2021 

A Terra Treme 

Iniciativa promovida pela 

autoridade Nacional de 

protecção Civil 

“Baixar/Proteger/Aguarda” -

Simulacro 

Observação de imagens da 

Net sobre catástrofes 

naturais 

Identificar as principais regras 

de comportamento individual 

em caso de Simo 

Visualização de Imagens/Pesquisas 

Trabalhos de expressão plástica. 
Promoção de projetos de educação para a saúde. 

Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, responsável e com 

capacidade interventora na comunidade, pela valorização da dimensão da educação 

para cultura e a cidadania. 

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. 

 

Prof.Vitor Lopes 

11-11-2021 

S. Martinho 

Recolha de Provérbios e 

canções relacionados com o 

S. Martinho; 

Construção do “Painel de S. 

Martinho” 

Magusto em contexto de sala 

de aula 

Recolha de canções, provérbios, tradições… 

Trabalhos de expressão plástica. 
Promoção de projetos de educação para a saúde. 

Promover hábitos de vida saudável. 

Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, responsável e com 

capacidade interventora na comunidade, pela valorização da dimensão da educação 

para cultura e a cidadania. 

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. 

 

Prof.António 

Silva 

23/24-11-2021 

Dia Nacional da floresta 

autóctone 

Palestras de sensibilização 

Visualização de vídeos sobre 

a floresta 

Canções relacionados com o 

tema 

Escrita de regras sobre a 

protecção florestal 

Recolha de canções, provérbios, tradições… 

Trabalhos de expressão plástica. 
Promoção de projetos de educação para a saúde. 

Promover hábitos de vida saudável. 

Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, responsável e com 

capacidade interventora na comunidade, pela valorização da dimensão da educação 

para cultura e a cidadania. 

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. 

 

Prof.Vanessa 

Rocha 
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Datas Atividade 
 

Áreas prioritárias do Projeto Educativo /Objetivos estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessários / 

custos 

Responsável 

atividade 

email 

3/12/2021 

Dia da tolerância/dia 

internacional da criança com 

deficiência 

Recolha de canções, provérbios, tradições… 

Trabalhos de expressão plástica. 
Promoção de projetos de educação para a saúde. 

Promover hábitos de vida saudável. 

Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, responsável e com 

capacidade interventora na comunidade, pela valorização da dimensão da educação 

para cultura e a cidadania. 

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. 

 

Prof. Ana 

Gonçalves 

17-12-2021 

Festa de Natal 

Gravar mensagens de Natal 

Construir um presépio por 

turma  

Ler obras alusivas à quadra 

festiva (todas as turmas) 

Publicações no Mural  

Decoração dos espaços 

escolares com trabalhos 

realizados pelos alunos 

 

Realizar atividades em cada turma (comemoração de datas significativas, eventos 

culturais, recreativos, desportivos, etc.) que aumentem o conhecimento dos alunos 

sobre esta quadra festiva. 

Organização de atividades que envolvam a participação de toda a comunidade 

educativa. 

Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, responsável e com 

capacidade interventora na comunidade, pela valorização da dimensão da Educação 

para a cidadania, da cultura e aprendizagem ao longo da vida.  

 

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. 

 

 

Prof. Rosa 

Veloso 

04-01- 2022 

Janeiras  

Pesquisas relativas às 

tradições 

Simbologia dos trajes 

(pesquisas) 

 

 

Organização de atividades que envolvam a participação de toda a comunidade 

educativa. 

Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, responsável e com 

capacidade interventora na comunidade, pela valorização da dimensão da educação 

para a cidadania, da cultura de escola inclusiva e aprendizagem ao longo da vida.  

Fomentar uma maior participação dos pais e encarregados de educação. 
Desenvolver um espírito de intervenção e participação. 

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. 

 

Prof. Graça 

Lopes 
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Datas Atividade 
 

Áreas prioritárias do Projeto Educativo /Objetivos estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessários / 

custos 

Responsável 

atividade 

email 

21-02-2022 

Carnaval  

A tradição do Carnaval pelo 

mundo  

História 

Curiosidades  

Trajes 

Desafio máscaras de carnaval 

(turma) 

 

Organização de atividades que envolvam a participação de toda a comunidade 
educativa. 
Realizar atividades no Agrupamento (comemoração de datas significativas, eventos 

culturais, recreativos, desportivos, etc.) que aumentem a participação e o 

envolvimento dos alunos em cada turma. 

Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, responsável e com 

capacidade interventora na comunidade, pela valorização da dimensão da Educação 

para a língua e cultura. 

Desenvolver um espírito de intervenção e participação. 

 

Professores do 1º 

ciclo e de 

enriquecimento 

curricular, 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. 

Prof. Albertina 

Rodrigues 

18-03-2022 

Dia do Pai 

Canções 

Construção de poemas 

Lembranças /postais 

Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos.  
Promover hábitos de vida saudável. 

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, 

Prof. Olga 

Fernandes 

22-03-2022 

Dia da poesia, água, floresta e 

primavera 

Plantar uma árvore por turma 

Flores em papel (Vamos florir 

a nossa escola) 

Organização de atividades que envolvam a participação de toda a comunidade 

educativa.  

Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos.  

Promover hábitos de vida saudável.  

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

comunidade e no mundo. 

Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, responsável e com 

capacidade interventora na comunidade, pela valorização da dimensão da Educação 

para a cidadania, ambiental e para a saúde e para a cultura. 

 

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. 

Prof. Ana Poças 
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Datas Atividade 
 

Áreas prioritárias do Projeto Educativo /Objetivos estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessários / 

custos 

Responsável 

atividade 

email 

05-04- 2022 

Pintar ovos de 

Páscoa (concurso) 

 

Encerramento do 2º período 

Vivência da Páscoa 

 

Organização de atividades que envolvam a participação de toda a comunidade 

educativa.  

Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da indisciplina e 

da insegurança. 

Professores do 1º 

ciclo e de 

enriquecimento 

curricular, 

auxiliares de ação 

educativa e alunos. 

 

Alunos do 1º 

ciclo e 

comunidade 

educativa . 

 

Material de 

desgaste. 

 

Prof. Vanessa 

Rocha 

22-04-2022 
Comemoração do dia 25 de 

abril 

Dinamização de atividades curriculares e/ou extracurriculares que favoreçam a 

expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Promover uma educação para a paz como estratégia de prevenção da indisciplina e 

da insegurança. 

Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, responsável e com 

capacidade interventora na comunidade, pela valorização da dimensão da educação 

para cultura e a cidadania. 

Professores do 1º 

ciclo e de 

enriquecimento 

curricular, 

auxiliares de ação 

educativa e alunos. 

 

Alunos do 1º 

ciclo e 

comunidade 

educativa . 

 

Material de 

desgaste. 

 

Prof. António 

Silva 

30-04-2022 

Dia da Mãe 

Construção de poemas 

Construção de lembranças/ 

postais 

Organização de atividades que envolvam a participação de toda a comunidade 

educativa. 

 

Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, responsável e com 

capacidade interventora na comunidade, pela valorização da dimensão da educação 

para cultura e a cidadania. 

 

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, 

Prof. Graça 

Lopes 
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Datas Atividade 
 

Áreas prioritárias do Projeto Educativo /Objetivos estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessários / 

custos 

Responsável 

atividade 

email 

Durante o mês de 

maio em data a 

definir 

 

Dia da integração 

 

Organização de atividades que envolvam a participação de toda a comunidade 

educativa. 

Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, responsável e com 

capacidade interventora na comunidade, pela valorização da dimensão da Educação 

para a língua e cultura. 

Professores do 1º 

ciclo e de 

enriquecimento 

curricular, 

educadora, 

auxiliares de ação 

educativa e alunos. 

Alunos do 1º 

ciclo 

Alunos e 

professores do 

pré escolar 

 

Material de 

desgaste para as 

várias 

atividades, 

Prof. Rosa 

Veloso 

01-06- 2022 

Dia Mundial da Criança 

Atividades no exterior (por 

turma) 

Ex: canção/ jogos/ lanche 

Organização de atividades que envolvam a participação de toda a comunidade 

educativa. 

Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, responsável e com 

capacidade interventora na comunidade, pela valorização da dimensão da educação 

para cultura e a cidadania. 

 

Alunos, 

professores do 1º 

ciclo e de 

enriquecimento 

curricular e 

auxiliares de ação 

educativa. 

 

 

 

Alunos do 1º 

ciclo 

 

Material para a 

realização dos 

jogos. 

Lanche. 

 

 

 

 

 

Prof. Ana Poças 

30-06-2022 

Festa de encerramento das 

atividades letivas. 

Canções/danças/dramatizaçõ

es… 

Lanche partilha em cada 

turma. 

 

 

 Organização de atividades que envolvam a participação de toda a comunidade 

educativa. 

Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, responsável e com 

capacidade interventora na comunidade, pela valorização das dimensões de:  

- Cidadania;  

- Escola inclusiva; 

- Língua e cultura. 

Fomentar uma maior participação dos pais e encarregados de educação. 

Desenvolver um espírito de intervenção e participação. 

 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. 

 

Prof. Albertina 

e Ana 

Gonçalves 
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Atividades Conselhos de Turma - Ensino Básico 21-22 
 

Datas Atividade 
Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos 

estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessário

s / custos 

Responsável 

atividade 

email 

20 de outubro 

Comemoração Dia Mundial 

de Combate ao Bullying 

a vinte de outubro 

III. Dimensão cultural, social e de cidadania 

 

M III.3 - Participar, cada turma, em um projeto nacional e/ou 

internacional de cariz cultural, social, ambiental e de cidadania 

(artístico, literário, teatro, ambiental, saúde, segurança, …). 

 

(Educação Física, História e 

Geografia de Portugal e 

Cidadania e Desenvolvimento em 

articulação com a Educadora 

Social) 

6ºA e B 

Comunidade 

Escolar 

 

Cecília Cardoso 

Ana Anjos 

10 de dezembro 

- Visualização e debate do 

vídeo “Afinal o que são os 

direitos humanos 

- Entrevistas na 

comunidade “E para ti, o 

que são os direitos 

humanos?” 

 

IV. Organização e gestão 

 

M IV.5 - Realizar atividades no Agrupamento (comemoração de datas 

significativas, eventos culturais, recreativos, desportivos, etc.) que 

aumentem a participação da comunidade educativa 

 

 

 

História e Geografia de Portugal, 

Diretoras de Turma  

6ºA e B 

2º Ciclo 

 

Cecília Cardoso 

Ana Anjos 

dez de dezembro 

 

 

Dramatização Direitos 

Humanos 

. Organização e gestão 

M IV.5 - Realizar atividades no Agrupamento (comemoração de datas 

significativas, eventos culturais, recreativos, desportivos, etc.) que 

aumentem a participação da comunidade educativa 

CEA Teatro 

6ºA e B 
2ºCiclo 

 

Anabela Vieira 

novembro 
Elaboração de um mural 

sobre os ODS 

III. Dimensão cultural, social e de cidadania 

M III.3 - Participar, cada turma, em um projeto nacional e/ou 

internacional de cariz cultural, social, ambiental e de cidadania 

(artístico, literário, teatro, ambiental, saúde, segurança, …).  

 

Educação Física, História e 

Geografia de Portugal e 

Cidadania e Desenvolvimento em 

articulação com a Educadora 

Social) 

6ºA e B 

Comunidade 

Escolar 

 

Cecília Cardoso 

Ana Anjos 

3 de novembro 

Constituição de uma 

Assembleia de alunos, onde 

irão debater os ODS e a 

necessidade de se 

IV. Organização e gestão 

 

M IV.5 - Realizar atividades no Agrupamento (comemoração de datas 

significativas, eventos culturais, recreativos, desportivos, etc.) que 

(Educação Física, História e 

Geografia de Portugal e 

Cidadania e Desenvolvimento em 

2º Ciclo 

 

Cecília Cardoso 
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Datas Atividade 
Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos 

estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessário

s / custos 

Responsável 

atividade 

email 

assumirem como 

elementos ativos na vida 

escolar 

aumentem a participação da comunidade educativa. 

 

articulação com a Educadora 

Social);  

6ºA e B 

 

Ana Anjos 

5 de novembro 

Realização de uma caça ao 

tesouro denominada de 

“Tesouro Sustentável”, que 

terá como “custo/inscrição” 

de entrada material escolar 

para a constituição de 

mochilas solidárias a 

distribuir por alunos 

carenciados da comunidade 

local 

III. Dimensão cultural, social e de cidadania 

 

M III.6 - Incrementar anualmente em 5% o número de alunos a 

participar em atividades desportivas.  

M III.7 - Diminuir as participações disciplinares para um valor inferior a 

3% do total de aulas lecionadas. 

 

Todas as disciplinas 

6ºA e B 
2º ciclo 

 

Cecília Cardoso 

Ana Anjos 

3 de dezembro 

Comemoração do dia 

internacional da pessoa 

com deficiência, três de 

dezembro, com a 

experimentação de jogos 

“Desporto para todos” 

III. Dimensão cultural, social e de cidadania 

 

M III.6 - Incrementar anualmente em 5% o número de alunos a 

participar em atividades desportivas.  

M III.7 - Diminuir as participações disciplinares para um valor inferior a 

3% do total de aulas lecionadas. 

 

Educação Física, História e 

Geografia de Portugal, Educação 

Visual e Cidadania e 

Desenvolvimento em articulação 

com a Educadora Social 

6ºA e B 

2º ciclo 

 

Cecília Cardoso 

Ana Anjos 

dezembro Visita de Estudo ao 

Santuário de Nossa 

Senhora de Porto dAve. 

I. Sucesso académico e educativo 

 

M I.1 Reduzir no Ensino Básico, a um máximo de 0,50 a diferença 

entre as classificações internas de frequência e as obtidas nos exames 

nacionais. M I.3 Manter as taxas de transição e de aprovação, no 

ensino básico e melhorar em 10% a qualidade do sucesso (níveis 4 e 5) 

História e Geografia de Portugal 

6ºA e B 
6ºAno 

 

Ramiro Romão 
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Datas Atividade 
Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos 

estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessário

s / custos 

Responsável 

atividade 

email 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposição: Os 
primeiros 
homens 

 
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 

 
Alunos de 

5º ano, 
comunida
de escolar 

 

 
Computad
ores 
, 
cartolin
as, 
impress
ões a 
cores, 
materia
is 
constru
ídos 
pelos 
alunos 

Ramiro Romão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alunos de 

5º ano, 
comunida
de escolar 

 

 
Computad
ores 
, jogos 
online e 
físicos 

Ramiro Romão 
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Datas Atividade 
Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos 

estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessário

s / custos 

Responsável 

atividade 

email 

 
 
 
 

2/2022 

 
 

 
Jogos com História: 
jogos de tabuleiro 
(conhecer/aprender e 
jogar presencialmente 
e online) 

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 

 

 
 
 
 
 

 
2/2022 

 

 

 

 

 
Exposição na Biblioteca 
/ Online - A arte dos 
descobrimentos: 
Manuelino e    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 

 
 
 
 

 
Prof. História e Geografia 
de Portugal 

 
Alunos de 
6º ano, 
comunidad
e escolar 

 
 

Computad
ores 

 
Ramiro Romão 

ramiroroma 
o@aepl.edu 
.pt 

mailto:o@aepl.edu
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Datas Atividade 
Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos 

estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessário

s / custos 

Responsável 

atividade 

email 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saída de 
campo/peddypape
r ao Santuário de 
N. S. 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.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 

 
Alunos de 
6º ano, 
comunidad
e escolar 

 

 
Dispositi
vos 
fotográfi
cos 
(máquin
as/tele 
fones), 
impressõ
es a 
cores 

 
Ramiro Romão 

ramiroroma 
o@aepl.edu 
.pt 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Computad
ores 

 
Ramiro Romão 

ramiroroma 
o@aepl.edu 
.pt 

mailto:o@aepl.edu
mailto:o@aepl.edu


Plano Anual de Atividades – 2021 -2022 Página 31 

 

Datas Atividade 
Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos 

estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessário

s / custos 

Responsável 

atividade 

email 

 
 
 
 
 

5/2022 

 
 
 
 
Exposição na 

Biblioteca / Online - 
Vencer os medos: os 
Descobrimentos 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos de 
5º ano, 
comunidad
e escolar 

 

 
6/2022 

 
Exposição na 
Biblioteca / 
Online - Portugal 
Hoje: Quem 
somos? 

 
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 

 
 

Prof. História e Geografia 
de Portugal 

 
 

Alunos de 
6º ano, 
comunidad
e escolar 

 
 

Computad
ores 

 
Ramiro Romão 

ramiroroma 
o@aepl.edu 
.pt 

mailto:o@aepl.edu
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Datas Atividade 
Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos 

estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessário

s / custos 

Responsável 

atividade 

email 

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. 
 
 

dezassete de 

dezembro 

Festival de dança do sexto 

Ano 

IV. Organização e gestão 

 

M IV.5 - Realizar atividades no Agrupamento (comemoração de datas 

significativas, eventos culturais, recreativos, desportivos, etc.) que 

aumentem a participação da comunidade educativa. 

 

Educação Física e Complemento à 

Educação Artística de Dança 

6ºA e B 

6ºAno 

 

Cecília Cardoso 

Ao longo do ano 

Criação de um espaço de 

angariação de vestuário e 

calçado intitulado “ Se não 

usas faz sorrir” 

III. Dimensão cultural, social e de cidadania 

M III.1 - Envolver 10% dos alunos, a partir do 3º ciclo, em ações de 

voluntariado. 

Todas as disciplinas 

6ºA e B 

Comunidade 

Educativa 

 

Cecília Cardoso 

Ana Anjos 

Final do ano 

Prevenção Rodoviária 

“ A Caminhar pela 

Vida…Com segurança 

 

III. Dimensão cultural, social e de cidadania 

 

M III.6 - Incrementar anualmente em 5% o número de alunos a 

participar em atividades desportivas.  

M III.7 - Diminuir as participações disciplinares para um valor inferior a 

3% do total de aulas lecionadas. 

 

Desporto Escolar e professor de 

Cidadania e Desenvolvimento 

6ºA e B 

6ºAno 

Bicicletas 

Ramiro Romão  
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Datas Atividade 
Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos 

estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessário

s / custos 

Responsável 

atividade 

email 

1º período 

24 de novembro 

Comemoração do Dia 

Mundial da Ciência 

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 
OB II.2 – Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que 
concorra para uma maior autonomia dos alunos na sua 
aprendizagem.  
OBII.7-Aperfeiçoar o planeamento e a articulação das práticas de 
ensino entre professores. 

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

Professores Matemática, 

Educação Visual, História e TIC 

dos sétimos anos de escolaridade  

Alunos do 7º 

A,B e C da 

Escola EB do 

Ave 

Fotocópias 

Papel de 

cenário, 

tintas, 

folhas de 

desenho 

papel 

cavalinho, 

cola, lápis 

de cor ou 

marcador. 

Maria José Sousa 

mariajosesousa@ae

pl.edu.pt 

 

1º período 

15 de dezembro 

Comemoração do Dia 

Mundial da Paz 

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 
OB II.2 – Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que 
concorra para uma maior autonomia dos alunos na sua 
aprendizagem.  

OBII.5 - Promover competências de comunicação oral e escrita nas 

línguas estrangeiras. 
OBII.7-Aperfeiçoar o planeamento e a articulação das práticas de 
ensino entre professores. 

OBII.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.2 - Promover um perfil humanista na formação dos jovens 

estudantes. 

Professores Matemática, 

Educação Visual, Português e 

Inglês dos sétimos anos de 

escolaridade 

Alunos do 7º 

A,B e C da 

Escola EB do 

Ave 

Fotocópias 

Papel de 

cenário, 

Tintas e 

outro 

material de 

desenho 

Maria José Sousa 

mariajosesousa@ae

pl.edu.pt 

 

mailto:mariajosesousa@aepl.edu.pt
mailto:mariajosesousa@aepl.edu.pt
mailto:mariajosesousa@aepl.edu.pt
mailto:mariajosesousa@aepl.edu.pt
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Datas Atividade 
Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos 

estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessário

s / custos 

Responsável 

atividade 

email 

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

OBIII.7 - Promover uma educação para a paz como estratégia de 

prevenção da indisciplina e da insegurança. 

1º período 

 

Exposição dos Postais de 

Natal 

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 
OB II.2 – Desenvolver uma cultura de trabalho de projeto que 
concorra para uma maior autonomia dos alunos na sua 
aprendizagem.  

OBII.5 - Promover competências de comunicação oral e escrita nas 

línguas estrangeiras. 
OBII.7-Aperfeiçoar o planeamento e a articulação das práticas de 
ensino entre professores. 
OBII.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.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de 

cidadania na escola, na comunidade e no mundo. 

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

Professores Educação Visual, 

Educação Tecnológica, 

Português, Francês e Inglês dos 

sétimos anos de escolaridade 

Alunos do 7º 

A,B e C da 

Escola EB do 

Ave  

 

 

 

 

Material de 

desenho 

diverso 

Conceição Carvalho 

conceicaotinoco@a

epl.edu.pt 

 

1º período 

 
Campanha de Voluntariado 

ÁREA III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 

OBIII.1 -Reforçar a participação dos alunos, pais e encarregados de 

educação na vida escolar. 

OBIII.2 -Promover um perfil humanista na formação dos jovens 

estudantes. 

 OBIII.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de 

cidadania na escola, na comunidade e no mundo. 

OBIII.7 - Promover uma educação para a paz como estratégia de 

prevenção da indisciplina e da insegurança. 

Professor EMRC, professores de 

CD e DT dos sétimos anos  de 

escolaridade. 

Alunos do 7º 

A,B e C da 

Escola EB do 

Ave 

 

Isabel Cunha 

isabelcunha@aepl.e

du.pt 

 

mailto:conceicaotinoco@aepl.edu.pt
mailto:conceicaotinoco@aepl.edu.pt
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Datas Atividade 
Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos 

estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessário

s / custos 

Responsável 

atividade 

email 

9 de maio 

Teatro: “A Construção da 

União Europeia” no âmbito 

da comemoração do Dia da 

Europa – será 

protagonizado pelos alunos 

do 7º A, B e C e 

apresentado aos alunos do 

1º ciclo. 

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. 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. 6. Responsabilizar os alunos envolvidos em projetos 
internacionais para o desenvolvimento de competências em línguas 
estrangeiras. 

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 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: 

Gabriela Pinto (Geografia) 

José Ramos e Natália Almeida 

(Português) 

Inglês (Manuela Lourenço) 

Francês (Manuela Gonçalves) 

Conceição Carvalho e Dores 

Moreira (Ed. Visual) 

Alice Alves (Ed. Tec.) 

 

7º A, B e C 

 

1º ciclo (público 

alvo) 

 

- Colunas de 

som 

- 

Microfones 

Gabriela Pinto 

paulagabriela@aepl

.edu.pt 

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 

Trabalhos de campo e 

Visitas de estudo no 

âmbito das atividades dos 

projetos curriculares de 

 

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 do 

Ensino Básico. 

  

Rui santos  

ruisantosmail@gma

il.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 

necessário

s / custos 

Responsável 

atividade 

email 

turma na disciplina de 

Educação Visual e Artes 

Decorativas. 

Alunos da escola 

Semana de 11 a 15 

outubro 

Comemoração do Dia 

Mundial da Alimentação - 

“Troca um desenho por 

uma delícia saudável!” 

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 I – Dimensão cultural, social e de cidadania 

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.4 - Comprometer os alunos na aquisição de competências em 

língua materna como fator de aquisição da sua identidade cultural. 

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.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 

Professores de Ciências Naturais 

do 2º Ciclo 

Alunos de 5º e 

6º anos 

(cerca de 80 

alunos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruta 

variada 

 

Marisa Matos/ 

marisamatos@aepl.

edu.pt 

 

 

Céu Fernandes/  

ceufernandes@aepl

.edu.pt 

 

 

 

mailto:marisamatos@aepl.edu.pt
mailto:marisamatos@aepl.edu.pt
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Datas Atividade 
Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos 

estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessário

s / custos 

Responsável 

atividade 

email 

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. 

Ao longo do ano 

letivo 

Colaboração com a Equipa 

do Jornal do 

Agrupamento “Preto no 

Branco” 

 

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 I – Dimensão cultural, social e de cidadania 

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. 

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 de Ciências Naturais 

do 2º Ciclo 

Alunos de 5º e 

6º anos 

(cerca de 80 

alunos) 

 

Marisa Matos/  

marisamatos@aepl.

edu.pt 

  

Céu Fernandes 

ceufernandes@aepl

.edu.pt 

 

Maio 

 

Participação no projeto 

“Curtir Ciências” – Centro 

de Ciência Viva de 

Guimarães 

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 I – Dimensão cultural, social e de cidadania 

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.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 Ciências Naturais 

do 2º Ciclo e técnicos do Centro 

de Ciência Viva de Guimarães 

Alunos de 5º  

(cerca de 40 

alunos) 

  

 

Céu Fernandes/  

ceufernandes@aepl

.edu.pt 

 

 

mailto:marisamatos@aepl.edu.pt
mailto:marisamatos@aepl.edu.pt
mailto:ceufernandes@aepl.edu.pt
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Datas Atividade 
Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos 

estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessário

s / custos 

Responsável 

atividade 

email 

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

plano curricular de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem 

criativa e ativa. 

 

 

 

 

 

 

25 de novembro 

(10h30 na ESPL; 

14h20 na EB do Ave) 

 

 

 

Palestra de sensibilização 

ao voluntariado com a 

responsável do “Projeto 

Gatos de Rua da PVL”, 

Marina Azevedo. 

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.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. 

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.6.  Promover hábitos de vida saudável. 

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

prevenção da indisciplina e da insegurança. 

Professoras de Cidadania e 

Desenvolvimento das turmas do 

8º ano do AEPL: 

Alice Alves 

Carla Machado 

 

 

 

 

Gabriela Pinto 

 

Projeto Gatos de Rua da PVL – 

Marina Azevedo 

8º A, B, C, D e E Auditórios 

Carla Machado 

carlamachado@aep

l.edu.pt 

 

Gabriela Pinto 

paulagabriela@aepl

.edu.pt 

Mês de dezembro e 

início de janeiro 

Venda de rifas para apoio 

ao “Projeto Gatos de Rua 

da PVL” 

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. 3. Comprometer os encarregados de educação na aprendizagem 

dos seus educandos. 

OB II.7. Aperfeiçoar o planeamento e a articulação das práticas de 

Professoras de Cidadania e 

Desenvolvimento das turmas do 

8º ano do AEPL: 

Alice Alves 

Carla Machado 

Gabriela Pinto 

8º A, B, C, D e E 

Comunidade 

educativa 

Fotocópias 

Carla Machado 

carlamachado@aep

l.edu.pt 

 

Gabriela Pinto 

paulagabriela@aepl

.edu.pt 

mailto:carlamachado@aepl.edu.pt
mailto:carlamachado@aepl.edu.pt
mailto:paulagabriela@aepl.edu.pt
mailto:paulagabriela@aepl.edu.pt
mailto:carlamachado@aepl.edu.pt
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Datas Atividade 
Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos 

estratégicos 

Dinamizadores e 

intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

necessário

s / custos 

Responsável 

atividade 

email 

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. 

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. 

2º período 

(data a definir) 

Palestra no âmbito das 

”Fake News” dinamizada 

pelos alunos do 8º ano. 

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. 4. Comprometer os alunos na aquisição de competências em 
língua materna como fator de aquisição da sua identidade cultural. 

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. 

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. 

Professoras de Cidadania e 

Desenvolvimento das turmas do 

8º ano do AEPL: 

Alice Alves 

Carla Machado 

Gabriela Pinto 

 

8º A, B, C, D e E 

8º A, B, C, D e E 

 

 

 

Público-alvo: 

 

EB do Ave 

5º A e B 

6º A e B 

 

ESPL: 

7º D e E 

Fotocópias 

a cores 

 

Plastificação 

de 

marcadores 

de livros 

 

Auditórios 

Carla Machado 

carlamachado@aep

l.edu.pt 

 

Gabriela Pinto 

paulagabriela@aepl

.edu.pt 

mailto:carlamachado@aepl.edu.pt
mailto:carlamachado@aepl.edu.pt
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Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos 

estratégicos 

Dinamizadores e 
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atividade 

email 

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. 

Semana de 28 de 

março a 1 de abril 

Exposição de trabalhos 

elaborados pelos alunos 

alusivos ao tema “A 

(des)igualdade de género e 

o (des)equilíbrio de poder” 

 

(título da exposição 

retirado de um artigo de 

opinião escrito pelo Sr. 

Secretário-geral das Nações 

Unidas, António Guterres) 

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.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 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. 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. 

EB do Ave 

Gabriela Pinto e Alice Alves (CeD) 

Gabriela Pinto (Geografia) 

Conceição Carvalho (Ed. Visual) 

Alice Alves (Ed. Tecnológica) 

José Ramos (Português) 

Manuel Macieira (História) 

Gerardo Gonçalves (TIC) 

 

ESPL 

Carla Machado e Alice Alves 

(CeD) 

Alice Alves (Ed. Tecnológica) 

Carla Machado (TIC) 

Gabriela Pinto (Geografia) 

8º A e B 

Comunidade 

educativa 

Materiais 

diversificad

os de 

acordo com 

as criações 

que 

surgirem 

por parte 

dos alunos 

Gabriela Pinto 

paulagabriela@aepl

.edu.pt 

 

Alice Alves  

alicealves@aepl.ed

u.pt 

 

Carla Machado 

carlamachado@aep

l.edu.pt 

mailto:paulagabriela@aepl.edu.pt
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Atividades Conselhos de Turma - Ensino Secundário 21-22 
 

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

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

A definir 

Engenheiras por um dia 

 

Objetivo: promover, junto 

das jovens estudantes dos 

ensinos básico e 

secundário, a opção pelas 

engenharias e pelas 

tecnologias (STEM), 

desconstruindo a ideia de 

que estas são domínios 

masculinos e combater os 

estereótipos que 

condicionam as suas 

opções escolares e de 

carreira. 

 

Desafios de Engenharia; 

visitas de estudo a 

empresas e universidades; 

ações de mentoria; Ciclo de 

Workshops sobre 

Engenharia e Tecnologia; 

celebração do Girls in ICT 

Day e outras efemérides; e 

atividades de 

encerramento. 

 

 Área I – Sucesso Académico e Educativo  

Objetivos: 

- Diversificar a oferta curricular de modo contextualizado e 

sustentado. 

 

Área II- Processos para melhor aprender e ensinar. 

- Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano 

curricular de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e 

ativa. 

 

Paula Leite/Alexandra 

Gomes/Manuela Teixeira  

Uma iniciativa da Secretária de 

Estado para a Cidadania e a 

Igualdade 

 

 

 

 

11A, 11B, 11C e 

11D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem custos 

paulaleite@aepl.ed

u.pt 

manuelateixeira@a

epl.edu.pt 

Setembro e 

outubro, destaque 

para o dia  18-10-

2021 

Projeto DAC “Sonho que 
sou..” 
- Trabalho de articulação no 
CT do 12.ºD em torno do 
contexto e poesia de 
Antero de Quental; 
- Atividade de articulação 

ÁREA I - Sucesso académico e educativo 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos 
OB I.3 - 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 

Dinamizadores: Lurdes Silva, 
Paula Dias e Fernando Fernandes 
e alunos do 12.ºD 
Intervenientes: Fátima Casimiro, 
Rosa Sousa, todos os docentes e 
alunos do 1.º Ciclo 

Todos os alunos 

do 1.ºCiclo; 

Comunidade 

escolar 

 

Fotocópias 

Cartolinas 

Apar. 

Sonora 

Autocarro 

lurdessilva@aepl.ed
u.pt 

 
 

pauladias@aepl.ed
u.pt 

 

https://www.facebook.com/hashtag/stem?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXt5e_nbnru9xFgr8Amx9mXn1_2ekA73BUvHyvnJIhXeOQVokTQP2KFQyVk0yMzNLeHWgehYW8u2Wss_Gy4mRZuMrNvFQyzT-d7vIUdkHshPW5DNYgv-SNLPmB20t3lZ4p6TTK2Kukdd4AhikMHbqmYoT34trRKKYZ8drYHwsmHLfcv5GkpKNhcvvomzKC50Bk&__tn__=*NK-R
mailto:paulaleite@aepl.edu.pt
mailto:paulaleite@aepl.edu.pt
mailto:lurdessilva@aepl.edu.pt
mailto:lurdessilva@aepl.edu.pt
mailto:pauladias@aepl.edu.pt
mailto:pauladias@aepl.edu.pt
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos Dinamizadores e intervenientes Destinatários 

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

entre alunos e professores 
do 12.ºD e todas as turmas 
do 1.ºCiclo (Apresentação 
dos textos produzidos pelos 
alunos mais velhos e 
ilustração pelos alunos mais 
novos) 
- Publicação de textos e 
desenhos no “Jornal Preto 
no Branco”; 
- Elaboração de um e-book 
conjunto.  

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.  
ÁREA III. DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 
OB III.2 . Promover um perfil Humanista na formação dos jovens 
estudantes.  
ÁREA IV. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
OB IV 8- Consolidar a ligação à comunidade mediante o reforço de 
parcerias 
 

da CMPL 

 

27 e 28 outubro 

Literatura 
“Vamos poetizar o Real?” 

 

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.4 I 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 
Célia Gonçalves 

Biblioteca Escolar 

 

Turmas A e B de 

12.º ano 

Sem Custos Célia Gonçalves 
celiagoncalves@aep

l.edu.pt 

 

Ao logo do ano 
Plano 21/23 Escola+ 
Clubes de leitura:  
“Vamos partilhar leituras!” 

ÁREA I - SUCESSO ACADÉMICO E EDUCATIVO 
OB I.1 - Melhorar, de forma sustentada, os resultados académicos 
OB I.3 - 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.8 - Promover o trabalho colaborativo entre professores, a 
investigação e reflexão sobre as suas práticas, bem como a 

 Professores do CT do 12.ºD em 
articulação com a BE.  
Alunos do 12.ºD  

A definir em 

cada partilha 

Sem custos Lurdes Silva  
lurdessilva@aepl.ed

u.pt 
 

Paula Dias 
pauladias@aepl.ed

u.pt 
 

mailto:celiagoncalves@aepl.edu.pt
mailto:celiagoncalves@aepl.edu.pt
mailto:lurdessilva@aepl.edu.pt
mailto:lurdessilva@aepl.edu.pt
mailto:pauladias@aepl.edu.pt
mailto:pauladias@aepl.edu.pt
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos Dinamizadores e intervenientes Destinatários 

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

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. 
 
ÁREA IV. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
OB IV 8- Consolidar a ligação à comunidade mediante o reforço de 
parcerias 
 

 

 

 

Atividades Conselhos de Turma - Ensino Profissional 21-22 
 

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

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

Out Nov Jan e Fev 

CLDS 4G 

 

Objetivo:  

Promover o 

empreendedorismo e a 

procura de primeiro 

emprego junto de público 

jovem escolar. 

 

SKILL LABS (workshops em 

contexto escolar). 

Oficinas de preparação e 

procura ativa de emprego 

de acordo com as 

necessidades de cada 

participante: definição de 

Área I – Sucesso Académico e Educativo  

Objetivos: 

 - Promover a empregabilidade dos alunos dos Cursos Profissionais. 

- Promover a autonomia e a responsabilização dos alunos pela sua 

aprendizagem. 

 

Área II- Processos para melhor aprender e ensinar. 

- Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 

- Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do plano 

curricular de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem criativa e 

Paula Leite, Isabel Friande, Carla 

Sobrinho e Equipa pedagógica do 

P45,P46 e P47 em parceria com a  

Santa Casa da Misericórdia da 

Póvoa de Lanhoso e DECO 

P45/P46/P47 

 

 

Sem custos 
paulaleite@aepl.ed

u.pt; 

isabelfriande@aepl.

edu.pt; 

carlaribeiro@aepl.e

du.pt 

 

mailto:paulaleite@aepl.edu.pt
mailto:paulaleite@aepl.edu.pt
mailto:isabelfriande@aepl.edu.pt
mailto:isabelfriande@aepl.edu.pt
mailto:carlasobrinho@aepl.edu.pt
mailto:carlasobrinho@aepl.edu.pt
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Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

planos de ação para 

procura de emprego, 

preparação para 

reconhecer competências 

pessoais e profissionais 

adquiridas, conhecer 

competências requeridas 

pelas empresas, saber 

pesquisar e responder a 

anúncio de emprego, apoio 

à construção de 

instrumentos de procura de 

emprego e pesquisa ativa 

de emprego. 

Gestão Orçamental (em 

parceria com a DECO) 

ativa. 

 

 

Ao longo do ano 

O Meu Amigo Sénior 

 

Consiste numa tutoria 

invertida, onde os jovens 

adotam 1 ou 2 seniores e a 

quem visitam 

quinzenalmente nos 

centros de dia e/ ou lares 

concelhios. Programam 

ações de acordo com a 

especificidade do grupo 

etário ou participam nas 

atividades que os próprios 

centros planeiam. 

Este projeto procura, por 

um lado, promover a 

solidariedade e a interajuda 

intergeracional e, por outro 

lado, contribuir para a 

Área II- Processos para melhor aprender e ensinar. 

- Responsabilizar os alunos pela sua aprendizagem. 

- 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 

- Promover um perfil humanista na formação dos jovens estudantes. 

- Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no mundo. 

 

Paula Leite, Isabel Gomes, Rosa 

Costa e Rosa Sousa e equipa 

pedagógica P48, em parceria com 

a CMPL 

P48 

 

 

 

 

 

 

 

Sem custos 

rosacosta@aepl.ed

u.pt 

paulaleite@aepl.ed

u.pt; 

rosasousa@aepl.ed

u.pt 

 

mailto:paulaleite@aepl.edu.pt
mailto:paulaleite@aepl.edu.pt
mailto:rosasousa@aepl.edu.pt
mailto:rosasousa@aepl.edu.pt
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Datas Atividade Áreas prioritárias do Projeto Educativo / Objetivos estratégicos Dinamizadores e intervenientes Destinatários 

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

educação dos alunos como 

cidadãos tolerantes, 

autónomos, organizados e 

civicamente responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas de Estudo 21-22 
 

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 

 

Organização de atividades que envolvam a participação de toda a 

comunidade educativa.  

Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no mundo. 

 Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, 

responsável e com capacidade interventora na comunidade, pela 

valorização da dimensão da Educação para a cidadania, da cultura e 

aprendizagem ao longo da vida 

Professores titulares de turma do 

4º ano 

Alunos do 

4ºano 

Material de 

desgaste 

(papel, 

canetas, 

cores, …) 

 

 

Prof. Ana Gonçalves 
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necessários 
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atividade 

email 

 

 

 

 

Dezembro 

2021 

 

 

 

Ida ao Teatro  

 

Organização de atividades que envolvam a participação de toda a 

comunidade educativa.  

 Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no mundo. 

Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, 

responsável e com capacidade interventora na comunidade, pela 

valorização da dimensão da Educação para a cidadania, ambiental e 

para a saúde e para a cultura. 

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 

Prof. Ana Poças 

Data a definir 
Visita ao museu Ex- votos 

Taíde 

Organização de atividades que envolvam a participação de toda a 

comunidade educativa.  

 Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos. 

Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no mundo. 

Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, 

responsável e com capacidade interventora na comunidade, pela 

valorização da dimensão da Educação para a cidadania, ambiental e 

para a saúde e para a cultura. 

Professores do 1º ciclo e de 

enriquecimento curricular 

 

Alunos do 1ºciclo 

Alunos do 1ª 

ciclo 
 

Prof. Albertina 

 

 

 

Visita de Estudo ao Sea Life 

Parque da cidade 

 

Museu da água 

 

 

Organização de atividades que envolvam a participação de toda a 

comunidade educativa.  

Estimular a expressão crítica individual e coletiva dos alunos.  

Promover hábitos de vida saudável.  

Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de cidadania na 

escola, na comunidade e no mundo. 

Promover a formação integral do indivíduo – cidadão crítico, 

responsável e com capacidade interventora na comunidade, pela 

valorização da dimensão da Educação para a cidadania, ambiental e 

para a saúde e para a cultura. 

 

Alunos 

 

Professores do 1º ciclo e de 

enriquecimento curricular 

 

 

Auxiliares de ação educativa  

 

 

 

 

Alunos do 1º 

ciclo 

 

Professores do 

1º ciclo e de 

enriquecimento 

curricular 

 

Auxiliares de 

ação educativa  

 

O custo 

estimado 

será de 20€ 

para o 

transporte e 

bilhete, por 

aluno 

Prof. Olga 

Fernandes 
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necessários 
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atividade 

email 

9 de junho 2022 
Visita de estudo ao Zoo Sto 

Inácio 

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 I – Dimensão cultural, social e de cidadania 

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.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. 

 

Professores de Ciências Naturais 

do 2º Ciclo 

Alunos de 5º  

(cerca de 40 

alunos) 

Meio de 

transporte 

250 euros 

Atividade: 7 

euros por 

aluno 

 

Céu Fernandes/  

ceufernandes@aepl

.edu.pt 

 

3º Período 

19 abril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Meio de 

transporte: 

aproximada

-mente 300 

euros 

 

 

- Bilhete do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ana Isabel Fonseca 

- 

anaisabel@aepl.ed

u.pt 

mailto:ceufernandes@aepl.edu.pt
mailto:ceufernandes@aepl.edu.pt
mailto:anaisabel@aepl.edu.pt
mailto:anaisabel@aepl.edu.pt


Plano Anual de Atividades – 2021 -2022 Página 48 

 

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

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

 
 
Ida ao teatro para assistir à 
peça O Príncipe Nabo, no 
Teatro Sá da Bandeira, 
Porto; 

 

Piquenique-convívio no 

Parque da Cidade - Porto; 

 
Visita Pavilhão da Água. 

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. 

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 

5ºano (cerca de 

39 alunos) 

espetáculo 

– 6.60 euros 

(p/ aluno) 

 

 

- Bilhete de 

entrada no 

Pavilhão da 

Água: 4 

euros (p/ 

aluno) 

 

Ramiro Romão 

 

Maria do Céu 

Fernandes 

2º Período 

10 de março 

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, (perto da 

Foz do Rio Ave); 

 

Visita ao Centro Ciência 

Viva de Vila do Conde. 

 

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.  

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 

Professores de Português e de 

Ciências Natuarais do 2º ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Meio de 

transporte: 

aproximada
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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. 

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. 

 

 

 

Alunos do 

6ºano (cerca de 

42 alunos) 

-mente 300 

euros 

 

 

- Bilhete do 

espetáculo 

– 6.60 euros 

(p/ aluno) 

 

 

- Bilhete de 

entrada no 

Centro 

Ciência Viva 

– 3.50 euros 

(p/aluno) 

 

Ana Isabel Fonseca - 

anaisabel@aepl.ed

u.pt 

 

 

 

 

Maria do Céu 

Fernandes 

 

 

 

 

 

 

29 de março de 

2022 

 

 

 

 

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. 

 

 

Professores de Português do 3º 

ciclo da Escola Integrada do Ave e 

Escola Secundária da Póvoa de 

Lanhoso -  

 

Natália Almeida, José Medeiros e 

José Ramos.  

 

 

 

 

 

 

Alunos do 

7ºano 

 

 

 

 

 

Transporte 

4 euros 

bilhete: 5,5 

euros 

 

 

 

 

 

Natália Almeida 

nataliaalmeida@ae

pl.edu.pt 

 

mailto:anaisabel@aepl.edu.pt
mailto:anaisabel@aepl.edu.pt
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ÁREA III - DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 

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

estudantes 

 

 

 

 

 

 

 

6 de Maio 

 

 

 

 

 

 

Limpeza das Praias de Ofir, 

Apúlia e Fão. Visita a 

Esposende. 

 

 

 

I. Sucesso académico e educativo 

II. Processo para melhor aprender e ensinar 

III. Dimensão cultural, social e de cidadania 

Professor de Educação Física: 

7ºA, 7ºB, 7ºC e 7ºD. 

 

Diretores de turma:  

7ºA, 7ºB, 7ºC, 7ºD, 8ºA e 8ºC. 

 

Professores de Cidadania e 

Desenvolvimento: 

7ºA, 8ºA e 8ºB. 

 

 Outros professores 

acompanhantes a definir. 

 

As turmas:  

 

7º A - 15 alunos  

 

 7ºB -17 alunos 

 

7ºC - 17 alunos  

 

7ºD -15 alunos 

 

8ºA – 19 alunos 

 

8ºB – 20 alunos 

 

Total:  

103 Alunos  

 

Custo da 

viagem de 

ida e volta a 

Esposende 

2 

autocarros 

de 59 

Lugares 

500€: 

 

 

 

Custo/ 

aluno: 4,85€ 

 

 

 

 

 

Artur Costa 

(arturcosta@gmail.

com  

 

 

2º período 

(24 de fevereiro de 

2020) 

• Visita ao Mosteiro de 
Tibães (História) 

 

• Caminhada no centro da 
cidade de Braga 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 
(História). 

 

• Roteiro de Viagem 

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.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 

História: 

Prof.ª Angelina Cunha 

Prof. Manuel Luís Macieira 

 

Geografia: 

Prof.ª Gabriela Pinto 

Prof.ª Anabela Dalot 

 

Português 

Prof. José Ramos Magalhães 

Prof. José Viegas 

8º A 

8º B 

8º C 

8º D 

           8º E 

Autocarros 

360,00 

 

Fotocópias 

Angelina Cunha: 

angelinacunha@ae

pl.edu.pt 

 

Gabriela Pinto 

paulagabriela@aepl

.edu.pt 

mailto:arturcosta@gmail.com
mailto:arturcosta@gmail.com
mailto:angelinacunha@aepl.edu.pt
mailto:angelinacunha@aepl.edu.pt
mailto:paulagabriela@aepl.edu.pt
mailto:paulagabriela@aepl.edu.pt
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(Português) 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. 

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

prevenção da indisciplina e da insegurança. 

26 de janeiro de 

2022 

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 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 da Escola Integrada do Ave e 

Escola Secundária da Póvoa de 

Lanhoso -  

 

Natália Almeida e José Medeiros 

  

 

Alunos do 

9ºano 

 

Transporte: 

4 euros 

 bilhete: 5,5 

euros 

Natália Almeida 

nataliaalmeida@ae

pl.edu.pt 
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14 e 16 de 

dezembro 

Visita de estudo ao Parque 

Natural do Litoral Norte 

A.P. 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. 
 

A.P. II – Processos para melhor aprender e ensinar 

OB II.1 - Responsabilizar os alunos pela 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.10 – Potenciar o ensino prático e experimental, no âmbito do 

plano curricular de diferentes disciplinas, visando a aprendizagem 
criativa e ativa. 
 

A.P. 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.6 - Promover hábitos de vida saudável. 

 

Elisabete Fernandes 

Céu Batista 

Isabel Gomes 

José Manuel 

Elsa Fernandes 

Fátima Marinho 

10.º A, B, C, D 

 

 

 

 

 

 

 

124,8 € + 

autocarro 

(10.º A, B) 

 

124,8 € + 

autocarro 

(10.º C, D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elisabetefernandes

@aepl.edu.pt 

março 
Visita de estudo ao Castelo 

da Póvoa de Lanhoso 

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 de História e Rosa 

Sousa (actividade de articulação 

com a Biblioteca Escolar).  

Turmas 10.ºE e 

10.ºF 

Transporte 

da Câmara 

Municipal 
mariajosefernandes

@aepl.edu.pt 

março 

Visita de estudo à Igreja do 

Salvador (Antigo Mosteiro 

da Igreja de Fontarcada 

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. 

Professora de História e Rosa 

Sousa (actividade de articulação 

com a Biblioteca Escolar). 

Turmas 10.ºE e 

10.ºF 

Transporte 

da Câmara 

Municipal 
mariajosefernandes

@aepl.edu.pt 
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Janeiro/Fevereiro 

Visita de Estudo 

 

Casa Museu de Camilo 

Castelo Branco 

 (S. Miguel de Seide) 

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. 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. 

 

Departamento de Línguas 

 

Manuel Sousa  

Fernanda Magalhães 

Célia Gonçalves 

Turmas do 11.º 

Ano (A,B,C,D,E) 

Recursos e 

Orçamento 

em estudo 

Manuel Sousa 

manuelsousa@aepl.

edu.pt 

Célia Gonçalves 

celiagoncalves@aep

l.edu.pt 

Fernanda 

Magalhães 

mariafaernadamaga

lhaes@aepl.edu.pt 

 

28 a 31 de março 

Visita de estudo ao 

Geopark Terras de 

Cavaleiros 

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.7. Aperfeiçoar o planeamento e a articulação das práticas de 
ensino 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  
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.  
 

Elisabete Fernandes 

Céu Baptista 

Ana Falcato 

Rosa Carvalho 

Pedro Peixoto 

 

 

11.º A, B e C  

 

 
Previsão de 
cerca de 15 
Euros por 
aluno, 
inclui: 
Acompanha
mento do 
Geólogo do 
Geopark   

 

 

ceubaptista@aepl.e

du.pt 

mailto:manuelsousa@aepl.edu.pt
mailto:manuelsousa@aepl.edu.pt
mailto:celiagoncalves@aepl.edu.pt
mailto:celiagoncalves@aepl.edu.pt
mailto:mariafaernadamagalhaes@aepl.edu.pt
mailto:mariafaernadamagalhaes@aepl.edu.pt
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20 de abril 

Visita de estudo de carácter 

interdisciplinar ao porto de 

Leixões, fábrica Ancor e 

museu Soares dos Reis. 

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.7. Aperfeiçoar o planeamento e a articulação das práticas de 

ensino 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  

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.  

 

Dinamizadoras: Fátima Casimiro 

e Angelina Cunha. 

 

Intervenientes: professores a 

definir 

Alunos das 

turmas 11.º C 

(Com opção de 

Geografia A e 

Economia A), 

11.ºD e  11.ºE. 

Estimativa  

do custo 

por excesso: 

6 

euros/aluno 

fatimacasimiro@ae

pl.edu.pt 

 

angelinacunha@ae

pl.edu.pt 

 

Professores 

intervenientes 

       (...) 

26 de Janeiro 

Literatura e Teatro 
Assistir à peça “Um Amor 
de Perdição” 

 

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.4 I 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 
Fernanda Magalhães 

Manuel Sousa 
Célia Gonçalves 

 

Turmas A, B, C, 

D e E, do 11º 

ano 

Os custos da 

atividade 

ainda se 

encontram 

em estudo – 

estimativa: 10 

euros. 

Célia Gonçalves 
celiagoncalves@a

epl.edu.pt 

 

mailto:fatimacasimiro@aepl.edu.pt
mailto:fatimacasimiro@aepl.edu.pt
mailto:angelinacunha@aepl.edu.pt
mailto:angelinacunha@aepl.edu.pt
mailto:celiagoncalves@aepl.edu.pt
mailto:celiagoncalves@aepl.edu.pt
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18 de novembro 
Mosteiro de Tibães 

Palácio dos Biscainhos 

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.7. Aperfeiçoar o planeamento e a articulação das práticas de 

ensino 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 

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. 

Angelina Cunha 

Manuel Sousa 

Fernanda Magalhães 

11º D 

(15 alunos) 

11º E 

(20 alunos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocarro 

200,00 

 

 

Preço 

estimado por 

aluno: 

5,71 

 

 

 

 

Angelina Cunha 

angelinacunha@a

epl.edu.pt 

 

Início 3º Período Visita de Estudo:  

“Olhares interdisciplinares 

por Sintra e Lisboa” 

-Roteiro queirosiano em 

Sintra? 

- Visita ao Museu 

do Aljube; 

- Visita à Casa de 

Fernando Pessoa; 

-  Ver uma peça de 

teatro?? 

- Assistir ao vivo ao 

“5 para a meia noite”?? 

- Visita ao MAAT? 

- Assembleia da 

República? 

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.7. Aperfeiçoar o planeamento e a articulação das práticas de 

ensino 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  

OB III. 3. Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de 

Paula Dias; Rosa Martins; 

Fernando Fernandes; Lurdes 

Silva; Arminda Gonçalves; Célia 

Gonçalves; Ana Fernandes 

Todos os alunos 

do 12º Ano 

Previsão de 

cerca de 80 

Euros por 

aluno, inclui: 

Transporte e 

alojamento na 

pousada de 

Juventude…   

 

Prof. Lurdes Silva; 

Paula Dias 

Fernando 

Fernandes, 

Arminda 

Gonçalves; … 

mailto:angelinacunha@aepl.edu.pt
mailto:angelinacunha@aepl.edu.pt
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- Percurso por 

locais de interesse da 

Revolução de 25 de abril? 

- Pavilhão do 

Conhecimento. 

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.  

 

 

17 maio 

2022 

Visita à Casa de Serralves 

 

Área I Sucesso Académico e Educativo 

OB I. 6 Diversificar a oferta curricular de modo contextualizado e 

sustentado 

Educadores de infância Crianças da Ed. 

Pré-escolar 

Autocarros 

Chapéus do  

Agrupamento 

600.00 € 

Educadoras de 

infância 

7 junho 

2022 

Visita de estudo ao Centro 

de Educação Ambiental de 

Esposende 

 

Área I Sucesso Académico e Educativo 

OB I. 5 Valorizar as aprendizagens dos alunos 

OB I. 6 Diversificar a oferta curricular de modo contextualizado e 

sustentado 

Educadores de infância Crianças da Ed. 

Pré-escolar 

Autocarros 

Chapéus do  

Agrupamento 

600.00 € 

Educadoras de 

infância 

24 junho 

2020 

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 

 

Educadores de infância Crianças da Ed. 

Pré-escolar 

Autocarros 

Chapéus do  

Agrupamento 

600.00 € 

Educadoras de 

infância 

 

 

Atividades dos Clubes e Projetos 21-22 
 

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

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 
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Ao longo de todo 

o ano letivo 

Projeto de Promoção e 

Educação para a Saúde 

(PES) 

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. 

 

 

Equipa PES 

(Maria do Céu Baptista, Isabel 

Fraga, Vanessa Rocha, Sameiro 

Veloso, Enfermeira Ana 

Bomtempo, Enfermeira Cidália 

Martins) 

Recursos Humanos do Centro de 

Saúde 

Toda a 

Comunidade 

Escolar 

 

 

ceubaptista@ae

pl.edu.pt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

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. 

Coordenação: Iva Azevedo & 
Ricardo Rodrigues 
  
Equipa de Projetos Europeus 
(EPE): 
Ana Poças Gomes,  
Ana Rosa Malheiro, 
Ana Teixeira 
Anabela Vieira, 
Ângelo Dias, 
Angelina Cunha, 
Emília Silva,  
Fernando Fernandes, 
Graça Lopes,  
Iva Azevedo,  
José Braga, 
José Queirós, 
Manuel Joaquim Araújo,  
Manuela Lourenço, 
Natália Almeida, 
Paula Dias, 
Rosa Sousa, 
Ramiro Romão  
Ricardo Rodrigues, 
Rosa Carvalho. 

 
  
  
Carla Sá, Jorge Sousa, Fátima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores e 
alunos do AEPL 
  

 

 

 

- Suporte 
financeiro 
para a 
deslocação 
a reuniões. 
- 
Fotocópias. 
- Portes de 
correio para 
envio de 
documentaç
ão. 
- Verba para 
chamadas 
telefónicas 
para as 
diferentes 
entidades. 
- Materiais 
de 
divulgação. 
  

 

 

 

 

 

 

 

ivaazevedo@ae
pl.edu.pt 

 
ricardorodrigue
s@aepl.edu.pt 

  

mailto:ceubaptista@aepl.edu.pt
mailto:ceubaptista@aepl.edu.pt
mailto:ivaazevedo@aepl.edu.pt
mailto:ivaazevedo@aepl.edu.pt
mailto:ricardorodrigues@aepl.edu.pt
mailto:ricardorodrigues@aepl.edu.pt
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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. 
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. 

Coelho. 

 

Ao longo do ano: 

 

 

 

 

 

 

 

Até finais de 
outubro 

 
 
 
 

 

Projeto Erasmus+ KA2 
“Friendly Maths” 
  
Ao longo deste ano os 
alunos que irão integrar a 
equipa europeia nos 
encontros internacionais, 
irão apresentar e dinamizar 
algumas das atividades que 
serão elaboradas e 
trabalhadas pelas suas 
turmas. No final, os 
trabalhos serão 
apresentados 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 praticas, bem como a 
disseminação de boas práticas.  
OB II.9 - Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de 
aula.  

 

Escolas parceiras: 

- IES Ruiz de Alda 
San Javier - Espanha 
- Istituto di Istruzione Superiore 
“A. Cesaris” 
Casalpusterlengo - Itália 
- Lycée Boisjoly Potier 
La Reunión - França 
- Scoala Gimnaziala nr 184  
Bucareste - Roménia 
- Agrupamento de Escolas de 
Póvoa de Lanhoso 

Coordenação: José Queirós e Iva 
Azevedo 

Colaboração: Ana Teixeira, 
Fernando Fernandes e Rosa 

 
Professores, 
alunos e 
Encarregados 
de Educação do 
AEPL e de todos 
os países 
parceiros. 

 
Entidades 
Convidadas.  
 
Turmas do AEPL 
envolvidas: 
10A (8 alunos), 
11D (6 alunos) e 
12A (1 aluna). 

 

 

 

 
Financiame
nto Erasmus 

+ 

 
AEPL - 
algumas 
despesas 
relacionada
s com a 
organização 
das 
mobilidades 
 
 
 

 
 
 

 

josequeiros@ae
pl.edu.pt 

 

 

ivaazevedo@ae
pl.edu.pt 

mailto:josequeiros@aepl.edu.pt
mailto:josequeiros@aepl.edu.pt
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24 a 30 de 
outubro 

 

Novembro a 
fevereiro 

7 a 12 Fevereiro 

 

 

Fevereiro a maio 

 

16 a 21 maio 

 
 
 

Maio /junho 

projeto, e no jornal da 
escola. 
  

Preparação do encontro 
transnacional que se irá 
realizar em Portugal: Maths 
for Health. 

1. Seleção dos novos alunos 
para integrar o projeto e 
sua inscrição no twinspace. 

2. Atividades a desenvolver 
com os alunos antes do 
encontro internacional: 
elaboração de máscaras de 
proteção individual alusivas 
ao tema “Maths for 
health”; padlet com 
apresentação individual dos 
alunos em inglês para 
colocar no Twinsapce; 
icebreaking para o dia da 
abertura do meeting; 
produção de vídeos de 
apresentação do 
agrupamento AEPL e da 
vila; e elaboração de vários 
workshops alusivos ao 
tema do encontro: Maths 
for Health. 
3º encontro transnacional a 
decorrer na Póvoa de 
Lanhoso, Portugal 
(programa apresentado em 
conselho Pedagógico).  

 

Atividades de 

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.  

 

Carvalho. 

 
Elementos da Equipa de Projetos 
Europeus. 
 
Todos os docentes que 
desejarem participar no projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 alunos e 8 
professores 
estrangeiros. 

 
15 alunos e 12 
professores 
portugueses.   

 

 

3-5 alunos e 
2-3 professores 
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acompanhamento online 
no Twinspace e preparação 
do encontro na Ilha da 
Reunião. 

4º encontro transnacional a 
decorrer na Ilha da 
Reunião, França.  

(mobilidade de 
alunos e professores) 

Atividades de 
acompanhamento online 
no Twinspace e preparação 
do encontro em Bucareste. 

5º encontro transnacional a 
decorrer em Bucareste, 
Romênia.  

(mobilidade de 
alunos e professores) 

 
Avaliação e encerramento 
do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 alunos e 
2-3 professores 

 

 

 

            

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

Set – Dez 2021 

KA2 - Erasmus+ & 
eTwinning  “BeeLive” 

 
Os alunos que integram as 
3 turmas (12ºA, 12ºB e 
11ºE) irão desenvolver, ao 
longo do ano letivo 
2021/2022, atividades no 
âmbito do projeto “Bee 
Live” e da disciplina de 
Cidadania e 
Desenvolvimento, 
abordando os quatro temas 
principais deste projeto: 

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. 

Escolas parceiras 
Lycee du Pré Saint Sauveur – 
France (cordenadora Projeto) 

Gimnazija Jozeta Plecnika 
Ljubljana - Slovénie 

Agrupamento de Escolas Póvoa 
de Lanhoso - Portugal 

Coordenação Ricardo Rodrigues 

Liceo Scientifico Statale Ernesto 
Basile - Italie 

Colaboração: Ana Teixeira, 

Professores, 
alunos e 

Encarregados 
de Educação do 
AEPL e de todos 

os países 
parceiros  

Entidades 
Convidada  

 

Financiame
nto Erasmus 

+ 
  

AEPL - 
algumas 
despesas 

relacionada
s com a 

organização 
das 

mobilidades 

 

 

 

 

ricardorodrigue
s@aepl.edu.pt 

 

mailto:ricardorodrigues@aepl.edu.pt
mailto:ricardorodrigues@aepl.edu.pt
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 28 a 30 
setembro  

  
22 a 26  

novembro  
  

  

 

14 a 16 
 Outubro 

  
  
  
  

Janeiro - abril 
2022 

  

Biodiversidade em áreas 
urbanas;  
  
Atividades 
Biodiversidade em áreas 
urbanas 
•  Lançamento do projeto 
eTwinning 

•  Estágio 1: Abelhas e 
Biodiversidade Urbana. 

•  Colmeias nos telhados 
porquê? Como é a cidade 
da Biodiversidade? 
  
1ª Reunião transnacional 
em Portugal. 
  
  
1ª mobilidade * 
Alunos/professores 
Deslocação à Eslovénia 
  
  
  
#Erasmusdays 
Evento eTwinning:  
  

 
  
Atividades 
As Olimpíadas da 
Biodiversidade 
•  Lançamento do passo 2 
do projeto eTwinning:  
•  Um eco-delegado, que... 
•  Preparação de mesas 
redondas acolhendo a 

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.  
  

Fernando Fernandes, Angelina 
Cunha e Rosa Sousa. 

 
  

Elementos da Equipa de Projetos 
Europeus. 

 
Todos os docentes que 

desejarem participar no projeto. 

 

Turmas do AEPL 
envolvidas: 

12ºA, 12ºB e 
11ºE 

  
  

 

  

 

  
  
  
  

2 professores 
  
  
  

9 alunos e 
3 professores 

 

 

  
Alunos do 12ºA, 

12ºB e 11ºE 
e das escolas 

parceiras 
  
  
  
  
  
  
  

8/10 alunos e  
2/3 professores 
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Fevereiro 2021 
  

Junho 2021 
  

  

biodiversidade na escola. 
  
2ª mobilidade  
Alunos/professores 
Deslocação a França  
  
  
2ª Reunião transnacional na 
Eslovénia 
 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 
projeto, no jornal da escola 
e da região. 
  

  
  

2 a 3 
professores 

  

Ao longo do Ano 
letivo: 

 

13 a 17 de 
setembro 

 

 

 

KA2 - Erasmus+ & 
eTwinning  “Sustainable 

me. Sustainable we” 

 
Encontro de professores 
em Aldaia (Espanha) para 
planificar execução do 
Projeto (Participação das 
professoras Paula Dias e 

ÁREA I - Sucesso académico e educativo  
OB I.3 - 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 

Escolas parceiras: 

IES Carles Salvador (Aldaia - 
valência - Espanha) - Escola 
coordenadora: Francisca Ruíz 
Descalzo e Julia Almodóvar 
Escuder; 

Alunos das 
turmas 12.ºD e 
12.º E, já no 
projeto desde o 
ano passado 

Outros alunos 
que queiram 

Financiame
nto Erasmus 
+ 

 
AEPL - 
algumas 
despesas 
relacionada
s com a 

pauladias@aepl

.edu.pt 

 

mailto:pauladias@aepl.edu.pt
mailto:pauladias@aepl.edu.pt
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Outubro/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembro/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezembro  2021 a 
Fevereiro 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuela Lourenço) 

Preparação de trabalhos de 
Grupo, em cada 
país,  acerca da temática: O 
que há na nossa localidade 
acerca de produção e 
consumo  sustentáveis?  

Apresentação de dois 
projetos de reutilização de 
têxteis aos alunos das duas 
turmas envolvidas pela sua 
responsável em 20/10.  

Grupos de discussão e troca 
de experiências 
internacionais de alunos 
das 3 escolas para troca de 
conclusões acerca dos 
trabalhos realizados pelos 
alunos de cada país -  à 
Distância e publicação dos 
resultados no TwinSpace do 
Projeto;  

Trabalhos de investigação 
sobre  exemplos de 
Turismo sustentável em 
cada região/país  

1º semana de 
trabalho  presencial 
entre  alunos  das 3 escolas 
- no Agrupamento de 
Escolas de Póvoa de 
Lanhoso (1ª LTTA) - 30 
alunos das outras duas 
escolas + 4 professores  - 
Várias atividades em torno 

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.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 de desenvolvimento sustentável.  
OB III. 6 - Promover hábitos de vida saudável.   
ÁREA IV. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
OB IV 8- Consolidar a ligação à comunidade mediante o reforço de 
parcerias 
  

Berufskolleg Deutzer Freiheit, 
Colónia  (Alemanha): Britta 
Schleicher e Adna Bavcic.  

 Agrupamento de Escolas de 
Póvoa de Lanhoso: Paula Dias e 
Manuela Lourenço 

Colaboração: Ana Teixeira, 
Fernando Fernandes, Fátima 
Casimiro, Arminda Costa e Lurdes 
Silva.  

 
Elementos da Equipa de Projetos 
Europeus.  
 
Todos os docentes que 
desejarem participar no projeto. 

 

integrá-lo, 
possivelmente 
os que estão 
atualmente no 
9.ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 alunos das 
duas escolas 
estrangeiras + 4 

organização 
das 
mobilidades 
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De 13 a 19 de 
fevereiro - 2022 

 

 

 

 

 

De Março a Abril 

 

 

 

 

 

 

15 a 21 de maio 
de 2022 

 

do subtema “Turismo 
Sustentável”. 

Atividades dos alunos em 
cada escola ou através de 
encontros à 
distância  através do 
Twinspace do projeto. 

2º semana de trabalho 
presencial entre alunos das 
3 escolas em Colónia - 
Alemanha em torno do 
subtema "Produção e 
consumos  sustentáveis" - 
15 alunos da ESPL + 3 
professores irão deslocar-se 
a Colónia para participar 
neste 2.º LTTA. 

Integração de mais alunos 
no projeto para 
participarem na 3º LTTA em 
Aldaia - Valência em 
Outubro de 2022 acerca  do 
subtema “Uso sustentável 
da Água” - Participarão 15 
alunos da ESPL + 3 
professores.  

professores e as 
turmas do 12.ºD 
e 12.ºE 

 

 

 

 

 

15 alunos das 
turmas 12.ºD e 
12.ºE + 3 
professores  

 

 

 

 

 

 

 

14 a 16 
 Outubro 

#ERASMUSDAYS2021 
- O que é o Erasmus+  
- "Experiência na primeira 
pessoa" - relato da 
experiência em projetos 
europeus de uma ex-aluna 
(Joana Cancela) 
- Apresentação dos 

ÁREA I - Sucesso académico e educativo  
OB I.5 - Valorizar as aprendizagens dos alunos.  
ÁREA II - Processos para melhor aprender e ensinar 
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.8 - Promover o trabalho colaborativo entre professores, a 

 

Elementos da Equipa de Projetos 
Europeus. 

 

 
Alunos do 10ºA, 

11ºE, 12ºD e 
12.ºE 

 

 

 

 

 

- Materiais 
de 

 
ivaazevedo@ae
pl.edu.pt 

 
ricardorodrigue
s@aepl.edu.pt 

 
pauladias@aepl

mailto:ivaazevedo@aepl.edu.pt
mailto:ivaazevedo@aepl.edu.pt
mailto:ricardorodrigues@aepl.edu.pt
mailto:ricardorodrigues@aepl.edu.pt
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trabalhos elaborados pelos 
alunos "Criar uma receita 
reciclando sobras de 
alimentos" 
- Realização de um Kahoot! 

 

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

divulgação. 

 

.edu.pt 

10 de dezembro 

 

 

 

 

 

11 de janeiro 

 
 

Parlamento dos Jovens 

 

Sessão de debate na 

ESPL com a presença da 

Sra. Deputada Maria 

Gabriela Fonseca 

 

Sessão de debate na 

ESPL com a presença do 

Sr. Jornalista André 

Rodrigues da Rádio 

Renascença. 

 

 

 

 

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.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. 

 

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. 

Dinamizadoras: 

Professoras Susana Lobo, Fátima 

Casimiro e Anabela Dalot em 

articulação com a Assembleia da 

República. 

 

Alunos do 

secundário 

 

 

 

 

 

 

 

 

A definir 

 

 

 

 

 

 
susanalobo@ae

pl.edu.pt 

 

 

Ao longo do ano Projeto Igualdades 

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. 

OB II.7. Aperfeiçoar o planeamento e a articulação das práticas de 

ensino entre professores. 

Município 

ESPL 

Alunos do 

Ensino 

Secundário 

 

 

 

A definir 

 

susanalobo@ae

pl.edu.pt 

anamartins@ae

pl.edu.pt 

 

mailto:susanalobo@aepl.edu.pt
mailto:susanalobo@aepl.edu.pt
mailto:susanalobo@aepl.edu.pt
mailto:susanalobo@aepl.edu.pt
mailto:anamartins@aepl.edu.pt
mailto:anamartins@aepl.edu.pt
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Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

Ao longo do ano OPEscolas 

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.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. 

 

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. 

 

ESPL e 

Instituto de Gestão Financeira da 

Educação I.P. (IGeFE, I.P.), em 

articulação com a Direção-Geral 

dos Estabelecimentos Escolares 

(DGEstE) 

Alunos da ESPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

A definir 

 

 

 

 

 

 

 

susanalobo@ae

pl.edu.pt 

 

 

Ao longo do ano EcoEscolas 

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.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 III – DIMENSÃO CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 

OB III.3 - Fomentar a consciência cultural, social, ambiental e de 

ESPL e ABAE Alunos da ESPL 

 

 

 

A definir 

susanalobo@ae

pl.edu.pt 

anafernandes@

aepl.edu.pt 

 

 

 

mailto:susanalobo@aepl.edu.pt
mailto:susanalobo@aepl.edu.pt
mailto:susanalobo@aepl.edu.pt
mailto:susanalobo@aepl.edu.pt
mailto:anafernandes@aepl.edu.pt
mailto:anafernandes@aepl.edu.pt
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Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

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. 

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@

gmail.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@

gmail.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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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@

gmail.com 

 

Avaliação por 

Relatórios e 

atas 

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@

gmail.com 

Avaliação por 

Relatórios e 

atas 

Final do ano letivo “Grande Exposição 2022” 

 

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@

gmail.com 

Avaliação por 

Relatórios e 

atas 

Ao longo do ano 

letivo 

Implementação do projeto 

“Refletir para comer 

melhor” 

(em elaboração) 

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 I – Dimensão cultural, social e de cidadania 

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.4 - Comprometer os alunos na aquisição de competências em 

língua materna como fator de aquisição da sua identidade cultural. 

Professores de Ciências Naturais 

do 2º Ciclo 

Alunos de 5º e 

6º anos 

(cerca de 80 

alunos) 

 

 

Alimentos 

variados 

Marisa Matos/  

marisamatos@a

epl.edu.pt 

  

Céu Fernandes 

ceufernandes@

aepl.edu.pt 

 

mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:ruisantosmail@gmail.com
mailto:marisamatos@aepl.edu.pt
mailto:marisamatos@aepl.edu.pt
mailto:ceufernandes@aepl.edu.pt
mailto:ceufernandes@aepl.edu.pt
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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.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. 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

PAD – eTwinning Project: 

“Together, we celebrate 

better/ Ensemble, 

célébrons mieux” 

 

 

III. 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. 

IV. 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. 

Prof. Inglês do 2º Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ºano Material de 

desgaste, 

Computado

r, Internet, 

Projetor 

Máquina 

fotográfica, 

plataformas 

digitais 
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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. 

De janeiro a  

Maio de 2022 

Oficina de Formação   

“Mudança de Práticas 

pedagógicas com o 

eTwinning” 

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. 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.  
 

Dinamizadora: Paula Dias 

Intervenientes: Professores que 

queiram colaborar na partilha de 

práticas com ferramentas 

digitais.  

Professores que 

queiram fazer 

formação e 

desenvolver 

projetos 

eTwinning.  

A definir de 

acordo com 

a 

acreditação 

Paula Dias 

pauladias@aepl

.edu.pt 

 

 

 

Atividades EMAEI (Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva) 
 

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

Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 

09/09/2021 

17.30h-19.30h 

Ação de Formação 

“Promoção da 

Compreensão Leitora” 

I. Sucesso académico e educativo 

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

 

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 

Sandra Cunha 

Psicóloga SPO 

Professores do 

Grupo 100, 110, 

910  

 

Sessão 

Online 
anamalheiro@aepl.

edu.pt 

mailto:pauladias@aepl.edu.pt
mailto:pauladias@aepl.edu.pt
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disseminação de boas práticas. 

OB II.9 Desenhar metodologias de trabalho inovadoras na sala de aula. 

14/09/2021 

17.30h-19.30h 

Ação de Formação 

“Perturbação do Espectro 

Autista” 

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. 

Ana Lopes 

Psicóloga Clínica 

Professores do 

Grupo 100, 110, 

910  

 

Sessão 

Online 
anamalheiro@aepl.

edu.pt 

 

 

21/09/2021 

17.30h-19.30h 

 

 

Ação de Formação 

“A Terapia da Fala em 

contexto escolar” 

I. Sucesso académico e educativo 

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

II. Processos para melhor aprender e ensinar 

OB II.3 Comprometer os Encarregados de Educação na Aprendizagem 

dos seus educandos. 

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. 

 

 

Cláudia Costa 

Terapeuta da Fala 

Professores do 

Grupo 100, 110, 

910 

 

Sessão 

Online 
anamalheiro@aepl.

edu.pt 

04/11/2021 

17.30h-19.30h 

Ação de Formação 

“Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens – Quando 

e Porquê” 

III. Organização e Gestão 

M IV.8 Garantir a todo o pessoal docente e não docente o acesso a 

formação adequada às necessidades do agrupamento 

OB IV.5 Promover e apoiar a atualização dos funcionários dos 

diferentes setores 

Sílvia Oliveira 

Psicóloga CPCJ Professores de 

todos os grupos 

de 

recrutamento 

Auditório 

ESPL e 

projetor 
anamalheiro@aepl.

edu.pt 

mailto:anamalheiro@aepl.edu.pt
mailto:anamalheiro@aepl.edu.pt
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14/01/2022 

14.30h-16.30h 

 

” Ação de Formação 

“Motivação e (In)Sucesso 

Escolar” 

 

I. Sucesso académico e educativo 

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

OBI.5 Valorizar as aprendizagens dos alunos. 

Ana Martins 

Psicóloga SPO Professores de 

todos os grupos 

de 

recrutamento 

Auditório 

ESPL e 

projetor 
anamalheiro@aepl.

edu.pt 

28/01/2022 

14.30h-16.30h 

Ação de Formação 

“Medidas Universais e 

Seletivas de Suporte à 

Aprendizagem e à Inclusão” 

III. Organização e Gestão 

M IV.8 Garantir a todo o pessoal docente e não docente o acesso a 

formação adequada às necessidades do agrupamento 

 

Ana Malheiro 

Coordenadora EMAEI Professores de 

todos os grupos 

de 

recrutamento 

Auditório 

ESPL e 

projetor 
anamalheiro@aepl.

edu.pt 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Atividades do Centro Qualifica 
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Recursos 

necessários 

/ custos 

Responsável 

atividade 

email 
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setembro 

2021 

 

Formação interna do 
Centro 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 

Rosa Martins 

Formadores do 

CQ de AEPL 

Salas da 

ESPL 

Rosa Martins 

 

rosamartins@ae

pl.edu.pt 

 

 

Ao longo do ano  

1ª atividade 

outubro 

2ªatividade 

novembro 

3ª atividade 

fevereiro 

     4ª atividade 

abril 

 
Leituras partilhadas: 
Contos de Todo o Mundo 
Comemoração da semana 
da Ciência 
Celebração do dia dos 
namorados 
Comemoração do dia 
mundial do livro 

 

 

 

 

IV.4 | 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 e formadores do Centro 

Qualifica 

 

 

 

 

Formandos do 

Centro Qualifica 

Comunidade 

 

 

 

 

 

Biblioteca 

Livros 

 

Rosa Sousa 

rosasousa@aepl.

edu.pt 

 

Rosa Martins 

rosamartins@ae

pl.edu.pt 

 

Filipa Silva 

filipasilva@aepl.e

du.pt 

 

 

 

outubro 

2021 

 

 
Ação de capacitação da 
rede de Centros Qualifica 
do Ave  
(Novos Técnicos e 
Formadores) 

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  

(CQAEPL) 

Marta Araújo 

 (CQ Vizela) 

João Paulo Carneiro 

 (Famalicão) 

 

Formadores dos 

CQ da CIM do 

Ave,  

CFFH Filipa Silva 

 

 

filipasilva@aepl.e

du.pt 

 

 

 

 

Ao longo do ano, 

quinzenalmente 

 

 
 
Reuniões do Núcleo Local 
de Inserção da PVL 

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 

Paula Faria (representante do 

CQAEPL) 

Restantes elementos do NLI (Seg. 

Social; Gabinete de Ação Social e 

Saúde da Câmara Municipal PVL; 

Centro de saúde PVL; Associação 

Em Diálogo; Programa CLDS49, 

PVL, IEFP) 

Adultos da PVL, 

beneficiários do 

RSI 

Sala de 

reuniões 

Paula Faria 

 

paulafaria@aepl.

edu.pt 

 

mailto:rosamartins@aepl.edu.pt
mailto:rosamartins@aepl.edu.pt
mailto:rosasousa@aepl.edu.pt
mailto:rosasousa@aepl.edu.pt
mailto:rosamartins@aepl.edu.pt
mailto:rosamartins@aepl.edu.pt
mailto:filipasilva@aepl.edu.pt
mailto:filipasilva@aepl.edu.pt
mailto:filipasilva@aepl.edu.pt
mailto:filipasilva@aepl.edu.pt
mailto:paulafaria@aepl.edu.pt
mailto:paulafaria@aepl.edu.pt
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Ao longo do ano 

 

 
 
 
Publicação de uma 
Newsletter mensal 

IV.4 | 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.8 Consolidar a ligação à comunidade mediante o reforço de 

parcerias 

Técnicas de ORVC 

Coordenadora do CQ 

Formador 

José Braga 

 

 

Comunidade 

educativa 

Recursos 

tenológicos 

necessários  

Equipa do centro 

qualifica  

cq@aepl.edu.pt 

 

 

José Braga 

josebraga@aepl.

edu.pt 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 
 
Gestão da Página do 
facebook do CQ da rubrica 
Vale a Pena Ler 

 

IV.4 | 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. 

 

Técnicas de ORVC 

Coordenadora do CQ 

Formador 

José Braga 

Comunidade 

educativa 

Recursos 

tenológicos 

necessários 

Equipa do centro 

qualifica  

cq@aepl.edu.pt 

 

José Braga 

josebraga@aepl.

edu.pt 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 
 
Participação nas reuniões e 
atividades propostas e 
dinamizadas pelo grupo de 
CQ da CIM do Ave 

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 

Centros Qualifica: 

AEPL 

AE Francisco de Holanda 

AE Vizela 

Município de Famalicão 

Associação Emp. de Fafe 

Triformis 

Duodifusão 

Mútua de Basto 

E. Sec. Caldas das Taipas 

  

Centros 

Qualifica da CIM 

do Ave 

Sala de 

reuniões 

Rosa Martins 

 

rosamartins@ae

pl.edu.pt 
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