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1. Introdução 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é um dos instrumentos de autonomia, previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, e constitui-se como o documento de planeamento que define os objetivos, a organização e a programação das 

atividades a desenvolver ao longo do ano letivo refletindo o trabalho efetuado pela escola, numa base de priorização e identificação de 

respostas adequadas à prossecução do Projeto Educativo (PE). 

Reconhecendo o PE como o documento referencial, a partir do qual emanam o Plano Plurianual de Melhoria TEIP e o Contrato de Autonomia, 

enquanto documentos de operacionalização do primeiro, é pois com naturalidade que para a construção deste Plano nos continuamos a 

fundamentar nos objetivos aí definidos, numa relação direta entre cada atividade proposta e esses mesmos objetivos. 

À semelhança dos procedimentos adotados em anos anteriores, este Plano resulta da organização de propostas dos vários departamentos 

curriculares e outras estruturas, refletindo as suas dinâmicas e procurando alcançar com empenho, dedicação e criatividade o desenvolvimento 

de atitudes e competências que vão ao encontro aos eixos norteadores do nosso PE. É um documento que não se resume a uma mera 

coletânea de atividades levadas a cabo pelo AESCT (Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa), mas resulta de uma concertação de 

práticas e ações com início, como habitualmente, no ano letivo transato e que envolvendo os vários agentes da comunidade educativa e 

congregando vontades, aspiram a um ideal comum de melhoria contínua da qualidade da educação, com vista ao sucesso de todos os alunos. 

Não devemos esquecer que o desenvolvimento deste PAA deve continuar a perspetivar a necessária abertura e dinâmica, possibilitando a sua 

reformulação ao longo do ano em função de imponderáveis surgidos, nomeadamente de ordem financeira, sempre perspetivando uma 

melhoria constante, no respeito pela manutenção da coerência interna que este encerra. Recordando o já referenciado nos PAA anteriores, ao 

mesmo tempo que conscientes do nível de proficiência já alcançado, relembra-se, contudo, que a concorrer para a maximização dos objetivos 

subjacentes a este Plano está o grau de cumprimento da sua operacionalização, devendo haver um cuidado acrescido na elaboração das 

planificações e consequentes relatórios, para que o mesmo reflita de forma clara o nível de consecução dos objetivos a que se propôs. 

Mantendo a coerência com a estrutura adotada nos anos letivos anteriores, este plano encontra-se organizado de acordo com cinco divisões:  
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• Áreas Curriculares;  
• Atividades de Enriquecimento Curricular; 
• Atividades/ Projetos anuais ou plurianuais;  
• Atividades Pontuais – 1.º/2.º/3.º Período;  
• Reuniões de Trabalho. 

Com o objetivo de facilitar a consulta a este documento diferenciaram-se os responsáveis por cada atividade através da identificação das 

mesmas através de cores diferentes, de acordo com o que abaixo se expõe: 

 

Clubes/Projetos  1.º Ciclo 

Biblioteca/Centro de Recursos Educativos  Matemática e Ciências Experimentais 

GAAF  Línguas e Humanidades 

Educação Pré-Escolar  Expressões 

Pais/Alunos/Pessoal não docente  Outros 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo   
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2. Algumas normas de operacionalização  
 

Visando a uniformização de procedimentos no sentido de uma pretendida agilização dos mesmos, devem ser tidos em conta no 

desenvolvimento deste PAA os seguintes considerandos:  

a) As atividades a propor para inserção no PAA deverão ser entregues em modelo próprio ao Coordenador de Departamento que o fará chegar 

ao Coordenador do PAA para apreciação em sede de Conselho Pedagógico.  

b) Para todas as atividades não constantes no PAA é necessária a elaboração de uma planificação e entregar em modelo próprio ao 

Coordenador do PAA, até 8 dias antes da sua concretização. O Coordenador do PAA providenciará a sua afixação no placar devido.  

c) Nos cinco dias subsequentes à realização da atividade, deverá ser apresentado um relatório da mesma ao Coordenador de Departamento, a 

fim de se proceder à respetiva avaliação. No final de cada período, este último deverá remeter ao Coordenador do PAA uma síntese 

apreciativa do grau de concretização das atividades, anexando os respetivos relatórios.  

d) Os responsáveis pelas atividades, após a realização das mesmas, deverão fazer entrega ao coordenador do PAA, de fotografias, e relato 

das atividades desenvolvidas, para divulgação no jornal escolar, página web, e imprensa regional.  

e) Os modelos relativos à planificação das atividades assim com à sua avaliação encontram-se na página web da escola.  

f) De forma a dinamizar um processo de avaliação interna, que promova a reflexão critica em torno das atividades desenvolvidas, através do 

preenchimento dos relatórios de atividades será elaborado um relatório trimestral pelo coordenador do PAA e pelo Conselho Pedagógico, que 

permitirá aferir acerca do grau de consecução dos objetivos do Projeto Educativo, assim como da necessidade de possíveis ajustes.  
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OBJETIVOS/FINALIDADES	DO	PROJETO	EDUCATIVO	

1.1.	Melhorar	o	sucesso	educativo,	tendo	em	conta,	nomeadamente,	as	metas	educativas	
definidas;	 	 4.2.	Reduzir	o	absentismo;	

1.2.	Promover	o	mérito	valorizando	os	saberes	escolares;	 	 4.3.	Reduzir	a	indisciplina;	

1.3	Fomentar	contextos	potenciadores	do	desenvolvimento	integral	da	criança,	na	educação	
Pré-Escolar	(1ª	etapa	da	educação	básica);	 	 5.1.	Incentivar	ações	e	processos	de	melhoria	contínua	da	qualidade,	do	funcionamento	e	

dos	resultados	da	escola,	através	da	promoção	de	mecanismos	de	autoavaliação;	

2.1.	Promover	a	formação	integral	dos	alunos	nas	vertentes	física,	intelectual,	cultural,	cívica	e	
social;	 	 5.2.	Melhorar	a	eficácia	dos	circuitos	de	comunicação	e	informação,	a	nível	interno	e	

externo;	

2.2.	Promover	a	igualdade	de	oportunidades	dos	alunos,	atendendo	à	diversidade	da	sua	
condição	humana,	social	e	económica;	 	

6.1.	Proporcionar	aos	diversos	elementos	da	comunidade	educativa	uma	oferta	
diversificada	de	ações	de	formação/	sensibilização	devidamente	enquadradas	no	plano	de	
formação	do	AESCT	e	ajustadas	às	necessidades	diagnosticadas;	

2.3.	Consolidar	o	processo	de	inclusão	das	crianças/alunos	com	Necessidades	Educativas	
Especiais	 	 6.2.	Promover	nos	atores	educativos	sentimentos	de	motivação	e	pertença	pela	escola;	

3.1.	Cultivar	o	desenvolvimento	de	práticas	inovadoras,	rentabilizando	os	conhecimentos	
adquiridos;	 	 7.1.	Promover	o	envolvimento	e	responsabilização	dos	pais/encarregados	de	educação	no	

percurso	escolar	e	no	sucesso	educativo	dos	seus	educandos;	

3.2.	Promover	atividades	tendentes	à	consciencialização	da	comunidade	educativa	para	as	
questões	cívicas,	ambientais	e	da	promoção	da	educação	para	a	saúde	e	segurança;	 	 7.2.	Maximizar	o	intercâmbio	entre	a	escola	e	os	parceiros	educativos;	

4.1.	Manter	o	abandono	escolar	nulo;	 	 7.3.	Garantir	o	apoio	socioeconómico	e	a	segurança	necessários	ao	bem-estar	do	aluno.	

	
	

INDICADORES	DE	AVALIAÇÃO	

-	Taxa	de	participação	dos	alunos	/	Pais/Encarregados	de	Educação/	Docentes/	Pessoal	Não	Docente	

-	Inquérito	de	satisfação/	registo	de	opiniões																																																			

-	Relatório	de	avaliação	da	atividade	
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3.	Áreas	Curriculares	

Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	
Descrição	Sumária	

Rel.	c/	Objetivos			
gerais	do	P.E.	 Recursos	

Indicadores	de		
avaliação	

Áreas	Curriculares	Disciplinares	e	
Orientações	Curriculares	

-	Tendo	por	base	as	Orientações	Curriculares,	organizar	e	implementar	currículos	na	
Educação	Pré-Escolar,	no	sentido	de	proporcionar	o	desenvolvimento	integral	de	
cada	criança.	
-	Desenvolver	competências	nos	alunos	ao	longo	do	Ensino	Básico,	de	acordo	com	os	
objetivos	consagrados	na	Lei	Bases	do	Sistema	Educativo,	para	cada	nível	de	ensino.		

1.1.	
1.2.	
1.3.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
3.1.	
3.2.	
4.1.	
4.2.		
4.3.	
5.1.	
5.2.	
6.1.	
6.2.	
7.1.	
7.2.	
7.3.	

Todos	os	recursos	
das	diversas	
escolas	

-	Resultados	
escolares;	
-	Avaliação	interna	e	
externa;	
-	Níveis	de	
absentismo	e	
abandono;	
-	Níveis	de	satisfação	
de	alunos	e	
pais/encarregados	
de	educação.	

Data:	 Ao	longo	do	ano	
letivo	

Destinatários:	 Todos	os	alunos/	
crianças	

Responsáveis:	

Departamentos;	
Prof.	Tit.	da	Turma;	
Conselho	Dir.	Turma;	
Conselho	de	Turma;	
Conselho	Pedagógico	

Orçamento:	 Sem	encargos	para	a	
escola	

	

Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	
Descrição	Sumária	

Rel.	c/	Objetivos			
gerais	do	P.E.	 Recursos	

Indicadores	de		
avaliação	

Apoio	ao	Estudo	
Apoio	ao	Estudo	–	visa	o	desenvolvimento	de	um	conjunto	de	domínios	como:	
a	organização	e	gestão	do	tempo	de	estudo;	autocontrole;	controlo	da	atenção;	
competências	da	leitura;	competências	da	escrita;	resolução	de	problemas;	
motivação;	preparação	de	testes.	
.		

1.1.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
4.1.	
4.3.	
7.2.	
7.3.	

Todos	os	recursos	
das	diversas	
escolas	

-	Resultados	
escolares;	
-	Avaliação	interna	e	
externa;	
-	Níveis	de	
absentismo	e	
abandono;	
-	Níveis	de	satisfação	
de	alunos	e	
pais/encarregados	
de	educação.	

Data:	 Ao	longo	do	ano	
letivo	

Destinatários:	 1.º	2	.º	ciclos	

Responsáveis:	

Departamento;	
Prof.	Tit.	da	Turma;	
Cons.	Dir.	Turma;	
Cons.	de	Turma;	
Cons.	Pedagógico	

Orçamento:	 Sem	encargos	para	a	
escola	
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4.	Atividades	de	Enriquecimento	Curricular	
	

Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.	c/	Objetivos			
gerais	do	P.E.	 Recursos	

Indicadores	de		
avaliação	

Expressão	físico-motora		
-	Proporcionar	novas	experiências	às	crianças;	
-	Diferenciar	estratégias	e	atividades;	
-	Promover	a	socialização	das	crianças;	
-	 Fomentar	 o	 contacto	 com	 o	meio	 aquático	
enquanto	 elemento	 propiciador	 de	 um	
harmonioso	desenvolvimento	psicomotor;	
-	 Melhorar	 as	 competências	 físicas,	 de	
socialização	e	autonomia;	
-	Promover	o	trabalho	colaborativo.	

Semanalmente	 deslocar-se-á	 a	 cada	
jardim	um	monitor	da	Câmara	Municipal	
para	 dinamização	 de	 atividades	 físico-
motoras.	

1.3.	
	2.1.	
	7.2.	

Transportes	e	
recursos	materiais	
e	humanos	
disponibilizados	
pela	Câmara	
Municipal	

-Grau	de	interesse	e	
participação	dos	
intervenientes;		
-Diálogo	na	aula	
sobre	a	atividade	
desenvolvida.	

Data:	 Ao	longo	do	ano	

Destinatários:	 Crianças	EPE	

Responsáveis:	 Câmara	Municipal	e	
educadoras	

Orçamento:	
Custos	suportados	

pela	Câmara	
Municipal	

	

Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.	c/	Objetivos			
gerais	do	P.E.	 Recursos	

Indicadores	de		
avaliação	

Atividades	de	Enriquecimento	
Curricular:	APRENDER	A	BRINCAR;	

EDUCAR’	TE;	NUTRICER.	

-	Contribuir	para	o	desenvolvimento	integral	e	
harmonioso	do	aluno	em	diferentes	domínios,	
a	saber,	psicomotor,	sócioafetivo	e	cognitivo;	
-	 Educar	 tendo	 em	 conta	 o	 meio	 rural	
envolvente,	 adequado	 às	 estratégias	 de	
ensino,	às	necessidades	e	potencialidades	dos	
alunos.	
	

Trata-se	de	um	complemento	de	horário	
às	atividades	letivas,	enquanto	resposta	
educativa	e	social	aos	alunos	e	famílias.	
	

2.1.	
2.2.	
7.2.	
7.3.	

De	cada	escola	e	a	
disponibilizar	pelo	
Agrupamento	de	
Escolas	

-	Nível	de	adesão	das	
crianças;	
-	Nível	de	satisfação	
das	crianças	e	
encarregados	de	
educação;	
-	Registos	dos	
envolvidos.	

Data:	 Ao	longo	do	ano	
letivo	

Destinatários:	 Alunos	do	1.º	ciclo	

Responsáveis:	
Professores	do	1.º	

ciclo;	
Professores	das	AEC;	

Orçamento:	 Sem	encargos	para	a	
escola	
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Programa	de	Mentorias	Interpares	

Estimular	o	relacionamento	interpessoal	e	
a	cooperação	entre	alunos;	
Facilitar	o	apoio	de	alunos	com	
necessidades,	designadamente:	
-	no	desenvolvimento	das	dimensões	
pessoal,	social	e	cultural;	
-	no	desenvolvimento	das	aprendizagens,	
métodos	de	estudo,	gestão	do	tempo;	
-	no	esclarecimento	de	dúvidas;	
-	na	integração	escolar;	
-	na	promoção	da	autoconfiança,	da	
autonomia	e	da	realização	pessoal;	
-	na	preparação	para	os	momentos	de	
avaliação;	
-	em	outras	atividades	conducentes	à	
melhoria	dos	resultados	escolares.	
	

No	âmbito	do	desenvolvimento	deste	
programa,	irão	ser	realizadas	duas	
ações	de	sensibilização	para	os	
alunos	mentores,	que	foram	
previamente	identificados	pelos	
Diretores	de	Turma;	
Serão	ainda	realizadas	duas	ações	de	
formação,	com	objetivo	de	
desenvolver	competências	pessoais	e	
sociais	(comunicação,	empatia	e	
gestão	de	conflitos)	fundamentais	
para	o	desenvolvimento	do	programa	
de	mentoria	interpares.	
O	processo	de	mentoria,	vai	ser	
desenvolvido	ao	longo	do	ano	pelos	
alunos.		
.	

2.1.	
2.2.	
2.3.	
3.1.	
3.2.	
4.1.	
4.2.	
4.3.	
5.1	
5.2.	
6.1.	
6.1.	
7.1.	
7.2.	
7.3.	
	

	-Computador;	
-	Canetas;	
-	Cartolinas;	
-	Post-its;	
-	Folhas	Brancas.	
.	

Taxa	de	
participação	de	
alunos;	
Inquérito	de	
satisfação;	
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	
		

Data:	 Ao	Longo	do	Ano	 		

Destinatários	
Alunos	do	1.º,	2.º	e	3.º	

Ciclo	
	

		

Responsáveis	

Coordenadora	dos	
Diretores	de	Turma,	
Psicóloga	e	Educador	

Social	
	

	

		

Orçameto	 																											10-€		 	
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5.	Atividades	/Projetos	anuais	ou	plurianuais	
	

Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	
Descrição	Sumária	

Rel.	c/	Objetivos			
gerais	do	P.E.	 Recursos	

Indicadores	de		
avaliação	

Ocupação	plena	de	alunos	
-	Criar	as	condições	necessárias	para	a	ocupação	plena	dos	alunos	dos	ensinos	
básico,	durante	o	seu	horário	letivo,	na	situação	de	ausência	do	docente	titular	de	
turma/disciplina.	

2.1.	
2.2.	
7.3.	

-	BE/CRE;	
-	Bar	dos	alunos;	
-	Docentes;	
-	Animadora.	
	

-	 Número	 de	 aulas	
asseguradas	 com	 ou	
sem	 plano	 de	
aula/ocupação;	
-Número	 de	
reposições	 e	 de	
permutas	efetuadas.	
	
	

Data:	 Ao	longo	do	ano		
letivo	

Destinatários:	
Alunos	sem	atividades	
letivas	por	falta	do	

docente	titular	da	turma	

Responsáveis:	
	

Diretor	
	

Orçamento:	 Sem	encargos	para	a	
escola	

 

Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.	c/	Objetivos			
gerais	do	P.E.	 Recursos	

Indicadores	de		
avaliação	

Biblioteca	Escolar	/	
Centro	de	Recursos	Educativos	

-	Divulgar	o	fundo	documental	e	as	atividades	
desenvolvidas;	
-	 Desenvolver	 o	 gosto	 pela	 frequência	 da	
Biblioteca;	
-	Criar/consolidar	hábitos	de	leitura;	
-Estimular	o	gosto	pela	 língua	portuguesa	e	o	
conhecimento	de	autores	portugueses;	
-	 Incutir	 hábitos	 de	 leitura	 nas	 crianças	 do	
ensino	pré-escolar	e	1.º	ciclo;	
-	Formar	potenciais	leitores;	
-	Assinalar	datas	importantes;	
-	 Promover	 interdisciplinaridade	 com	
departamentos	e	a	biblioteca.	

-	Formação	de	Utilizadores;	
-	 Atividades	 no	 âmbito	 do	 Plano	
Nacional	de	Leitura,	LER+;	
-	Sessões	de	leitura	“Hora	do	Conto”;	
-	10’	a	LER	
-Realização	 de	 concursos	 de	 promoção	
da	leitura	e	da	escrita;	
-	Semana	da	Leitura;	
	-Atividades	 de	 apoio	 aos	
departamentos	curriculares;	
-	Divulgação/dinamização	de	atividades/	
dias	comemorativos;	
-	Feira	do	Livro.	
	

1.1.	
3.1.	
7.1.	

-	Livros,	
-	Fotocópias;	
-	Cartolinas;	
-	Lápis	de	cor;	
-	Canetas	de	feltro;	
-	Cola;	
-	Micas;		
-	Tinteiros.	
	

-	Taxa	de	
participação	dos	
alunos;	
-	Taxa	de	
participação	dos	
Pais/Encarregados	
de	Educação;	
-	Relatórios;	
-	Elaboração	de	
textos	para	o	blog	da	
biblioteca.	

Data:	
De	acordo	com	o	
PAA	da	BE/CRE	em	

anexo	
Destinatários:	 Alunos	

Responsáveis:	
Equipa	BE/CRE	
Professores	

colaboradores	

Orçamento:	 	700€		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Erasmus+	TEAM	

1.1.	Melhorar	o	sucesso	educativo,	tendo	em	
conta,	nomeadamente,	as	metas	educativas	
definidas;	
1.2.	Promover	o	mérito	valorizando	os	
saberes	escolares;	
2.1.	Promover	a	formação	integral	dos	
alunos	nas	vertentes	física,	intelectual,	
cultural,	cívica	e	social;	
2.2.	Promover	a	igualdade	de	oportunidades	
dos	alunos,	atendendo	à	diversidade	da	sua	
condição	humana,	social	e	económica;	
2.3.	Consolidar	o	processo	de	inclusão	das	
crianças/alunos	com	Necessidades	
Educativas	Especiais;	

4.1.	Cultivar	o	desenvolvimento	de	práticas	
inovadoras,	rentabilizando	os	conhecimentos	
adquiridos;	

5.1.	Promover	o	envolvimento	e	
responsabilização	dos	pais/encarregados	de	
educação	no	percurso	escolar	e	no	sucesso	
educativo	dos	seus	educandos;	
5.2.	Dinamizar	a	abertura	do	agrupamento	à	
comunidade;	
5.3.	Garantir	o	apoio	socioeducativo	
necessário	ao	bem-estar	do	aluno;	
6.1.	Promover	práticas	conducentes	a	incutir	
nos	atores	educativos	sentimentos	de	
motivação,	identidade,	coesão	e	pertença	
pela	escola;	
6.5.	Incentivar	ações	e	processos	de	melhoria	
da	qualidade,	do	funcionamento	e	dos	
resultados	da	escola;	

6.6.	Promover	a	credibilidade	do	
desempenho	do	agrupamento.	

Todo	 o	 projeto	 Erasmus+,	 devido	 à	
situação	 de	 pandemia,	 teve	 de	 ser	
repensado	 e	 reorganizado,	 com	o	 aval	
da	Agência	Nacional	de	Erasmus+.		
Este	 projeto	 terá	 como	 objetivo	
principal	o	desenvolvimento	de	tarefas,	
em	 parceria	 com	 o	 demais	 5	 países	
(Alemanha,	 Polónia,	 Grécia,	 Roménia,	
Letónia)	 envolvidos	 no	 projeto	
intitulado	 “TEAM	 –	 Tolerant	 European	
Achieve	More”.	
Pretende-se	 que	 os	 alunos	 sejam	
capazes	 de	 trabalhar	 em	 equipa,	 quer	
na	 nossa	 escola,	 quer	 nos	 encontros	
online	 europeus	 que	 se	 realizarão	 ao	
longo	 do	 ano,	 sendo	 que	 o	 1º	 já	 se	
encontra	 agendado	 para	 26	 e	 27	 de	
novembro.	 Também	 se	 pretende	 que	
os	 alunos	 comuniquem	 entre	 si,	
utilizando	 competências	 de	
intercomunicação	e	a	 língua	comum,	o	
Inglês,	 na	 aprendizagem	 de	
palavras/expressões	nas	quatro	línguas	
diferentes	da	sua.		
Este	projeto	tem	como	objetivos	
contribuir	para	o	desenvolvimento	das	
competências	prioritárias	europeias:	
inclusão,	desenvolvimentos	de	novas	
práticas	nos	professores,	promover	o	
ensino	e	a	aprendizagem	das	línguas	
como	forma	de	comunicação,	
desenvolver	a	capacidade	de	
intercomunicação	nos	alunos,	
promover	o	respeito	e	a	tolerância	
perante	outras	culturas,	promover	a	
cooperação,	desenvolver	a	entreajuda	
e	o	comportamento	democrático,	
aprender	várias	palavras/expressões	
nas	línguas	dos	países	envolvidos.		

1.1	
1.2	
2.1	
2.2	
2.3	
4.1	
5.1	
5.2	
5.3	
6.1	
6.5	
6.6	

Tablets	
Cartolinas	
Computadores	
Material	de	
Escrita	
	

-Taxa	de	
participação	dos	
Alunos	
-	Grau	de	interesse	
e	participação	dos	
intervenientes	
-	Diálogo	sobre	a	
atividade	
desenvolvida	
-	Questionário	de	
satisfação	do	
projeto	
	Registo	de	
opiniões.	

Data:	 Ao	longo	do	ano	
letivo	

		

Destinatários	 Alunos	do	Projeto	
Erasmus+	

Responsáveis	 Tânia	Figueiredo	e	
Isabel	Cardoso	

Orçamento	 Orçamento	próprio		
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Atividades	a		
Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.	c/	Objetivos			

gerais	do	P.E.	 Recursos	
Indicadores	de		

avaliação	

Núcleo	de	Informação	
	e	Comunicação	(NIC)	

-	Divulgar	as	atividades	promovidas	na	escola,	
previstas	 pelo	 PAA,	 pelos	 vários	
Departamentos	 Curriculares,	 Clubes	 e	
Projetos.	
	

-	 Atualização	 das	 várias	 plataformas	 de	
comunicação	 online	 da	 escola	 (Página	
WEB	 e	 Facebook),	 para	 a	 Comunidade	
Educativa;	
-	Produção	de	um	folheto	de	divulgação	
das	 principais	 atividades	 desenvolvidas	
ao	longo	de	cada	período.	

1.2	
2.1	
2.2	
2.3	
3.2	
5.2	
6.2	
7.1	
7.2	

-	Tipografia;	
-	Computador;	
-	Impressões	a	
cores	/	preto	

-	Relatório	de	
avaliação.	
	
	Data:	

Ao	longo	do	ano	
letivo	

Destinatários:	 Comunidade	escolar	

Responsáveis:	 Projeto	NIC	

Orçamento:	 75	€		

 

Atividades	a		
Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.	c/	Objetivos			

gerais	do	P.E.	 Recursos	
Indicadores	de		

avaliação	

Página	WEB	e	Redes	Sociais	
-	Difundir	informação;		
-	Divulgar	o	fundo	documental	à	Comunidade;	
-	Estimular	o	gosto	pela	leitura	e	escrita.	

Os	responsáveis	pelas	atividades	do	PAA	
fazem	 chegar	 ao	 	 NIC	 registos	 escritos	
/fotografias	 das	 atividades.	 De	 seguida,	
o	 NIC	 encaminha	 os	 registos	 ao	
responsável	 para	 que	 estes	 sejam	
colocados	 nas	 diferentes	 plataformas,	
com	a	maior	brevidade	possível.	

5.1.	
5.2.	
7.1.	
	

-	Computador;	
-	Acesso	à	Internet.	

-	Número	de	
visualizações	das	
publicações.		

Data:	 Ao	longo	do	ano	
letivo	

Destinatários:	 Comunidade	
Educativa	

Responsáveis:	 Prof.	Ângela	Dias	

Orçamento:	 Sem	encargos	para	a	
escola	
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Atividades	a		
Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.	c/	Objetivos			

gerais	do	P.E.	 Recursos	
Indicadores	de		

avaliação	

“Semear	a	Ciência”	
-	Contribuir	para	a	valorização	das	ciências	na	
educação	 pré-escolar	 e	 ensino	 básico	 e	
promover	a	literacia	científica;	
-	 Permitir	 que	 os	 alunos	 façam	 descobertas,	
em	conformidade	com	as	suas	competências,	
sentindo-se	 motivados	 e	 interessados,	
assimilando	 os	 conceitos	 trabalhados	 com	
maior	facilidade;	 	
-	 Desenvolver	 nos	 alunos	 competências	
científicas,	 assim	 como	 promover	 o	
desenvolvimento	 do	 raciocínio,	 do	
pensamento	 crítico	 e	 da	 capacidade	 de	
resolver	problemas;	
-	 Proporcionar	 aos	 alunos	 experiências	
diversificadas	de	aprendizagem;	
-	 Contribuir	 para	 o	 aprofundamento	 da	
partilha	de	 conhecimento	 científico	e	 técnico	
entre	os	docentes.	

É	um	projeto	de	articulação	entre	ciclos,	
dirigido	 a	 todos	 os	 alunos	 do	 EPE	 e	 do	
1.º	CEB	do	agrupamento.	
Os	 docentes	 afetos	 ao	 projeto	
dinamizam	atividades	experimentais	nas	
escolas	 do	 Pré-escolar	 e	 do	 1.º	 CEB,	
contando	 com	 a	 colaboração	 dos	
educadores	 e	 docentes	 de	 todo	 o	
agrupamento.			
As	 atividades	 programadas	 têm	 em	
conta	as	competências	a	desenvolver	no	
Pré-Escolar:	 Área	 das	 Expressões	 e	
Comunicação	 (domínio	 da	 linguagem	
oral)	 e	 Área	 do	 Conhecimento	 do	
Mundo	 e	 ainda	 os	 Programas	 do	 1.º	
CEB,	 sobretudo	 no	 que	 diz	 respeito	 à	
área	 de	 Estudo	 do	 Meio,	 sendo	
valorizadas	 metodologias	 de	 ensino	
baseadas	 na	 manipulação,	
experimentação,	 investigação	 e	
concretização.		

2.1	
3.1	
3.2	

-	Material	de	
laboratório	
-	Reagentes	
-	Outros	materiais.	

-	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

	
	

Data:	
Ao	longo	do	ano	

letivo	

Destinatários:	 Alunos	do	pré-escolar	
e	1.º	ciclo	

Responsáveis:	 Prof.	Susana	Silva		
e	Isabel	Cardoso	

Orçamento:	 100	€	

 

Atividades	a		
Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.	c/	Objetivos			

gerais	do	P.E.	 Recursos	
Indicadores	de		

avaliação	

A	Turma	do	Ano	
-	Desenvolver	a	autonomia,	a	sociabilidade	e	o	
espírito	 de	 equipa;	
-	 Contrariar	 o	 insucesso,	 o	 abandono	 e	 o	
absentismo;	
-	 Promover	 uma	 maior	 ligação	 da	 Escola	 à	
Comunidade	 Educativa;	
-	 Promover	 um	 convívio	 saudável	 entre	 os	
alunos;	
-Prevenir	 comportamentos	 desviantes;	
-	 Premiar	 o	 respeito	 e	 o	 cumprimento	 das	
regras	e	normas	essenciais	de	uma	aula	e	de	
uma	turma.	

Este	 concurso	 é	 dirigido	 a	 todas	 as	
turmas	do	2.º	e	3.º	ciclos.	Será	eleita,	no	
final	 do	 ano	 letivo,	 a	 "Turma	 do	 Ano",	
cujo	 regulamento	 define	 o	 processo	 de	
pontuação,	 tendo	 como	 base	 dois	
grupos	de	 fatores:	 um	de	bonificação	e	
um	 outro	 de	 penalização.	 A	 turma	
vencedora	terá	direito	a	um	prémio,	no	
final	do	ano,	oferecido	pela	escola.	

	1.1.	
	1.2.	
	2.1.	
	2.2.	
	3.1.	
	3.2.	
	4.3.	
	5.1.	
	6.2.	
	7.1.	

-Placard;		
-Grelhas	de	registo	
mensal;	
-Grelhas	de	registo	
de	pontos	
quinzenal;		
-Prémio	para	a	
turma	vencedora.		

-	Taxa	participação	
alunos;		
-	Taxa	de	
participação	
pais/encarregados	
de	educação;		
-	Pontuação	obtida	
pelos	alunos;		
-	Inquérito	de	
satisfação.	
-	Relatório	da	
atividade.		

Data:	 Ao	longo	do	ano	
letivo	

Destinatários:	 Alunos	do	2º	e	3º	ciclo		

Responsáveis:	 Prof.	Mário	Nogueira	

Orçamento:	 500	€	
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

INCLUD-ED	
Sucesso	académico	e	coesão	social.	 Implementação	de	ações	educativas	de	

sucesso.	(Ações	que	melhoram	o	
sucesso	escolar	e	contribuem	para	a	
coesão	social,	em	todos	os	contextos	
em	que	são	implementadas,	por	
oposição	às	boas	práticas)	

1.1.	
1.3.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
3.1.	
3.2.	
4.1.	
4.2.	
4.3.	
5.1.	
5.2.	
6.1.	
6.2.	
7.1.	
7.2.	
		

Material	de	
desgaste;																							
Recursos	
informáticos.	

Relatório	de	avaliação	da	
atividade.	
		
		

Data	 Ao	longo	do	ano	
letivo	

Destinatários	 Comunidade	
Educativa	

Responsáveis	 Alexandra	Bica	

Orçamento	 																								50	€		

 

Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
Rel.	c/	

Objetivos			
gerais	do	P.E.	

Recursos	
Indicadores	de		

avaliação	

Desporto	Escolar	
-	Inerentes	ao	Projeto	do	Desporto	Escolar.	 Seções	de	treino	e	competições,	com	os	

grupos	Equipa:	
-Atletismo;	
-Boccia;	
-Ginástica	Acrobática;	
-	Andebol.	

1.1	
1.2	
2.1	
2.2	
2.3	
3.1	
3.2	
4.1	
4.2	
4.3	
6.2	
7.2	
	

Pavilhão;	
Material	
desportivo	
existente.	

-	Taxa	de	participação	dos	
Alunos/Pais/Encarregados	
de	Educação/Docente/	
Pessoal	Não	docente;	
-Inquérito	 de	
satisfação/registo	 de	
opiniões;	
-	Relatório	de	avaliação	
da	atividade.	

Data:	
Ao	longo	do	ano	

letivo		

Destinatários:	 Alunos	do	2.º	e	3.º	
Ciclo	

Responsáveis:	

Coordenador	do	
Desporto	Escolar	
Professores	de	
Educação	Física	

Orçamento:	
Verbas	alocadas	
para	o	Desporto	

Escolar	
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Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.	c/	Objetivos			
gerais	do	P.E.	 Recursos	

Indicadores	de		
avaliação	

Clube	Rádio	Escola	
-Desenvolver	 atividades	 no	 âmbito	
radiofónico;	
-	 Desenvolver,	 nos	 alunos,	 a	 autonomia,	 a	
participação	e	a	criatividade;	
-	Ser	um	espaço	de	divulgação	de	opiniões	dos	
alunos	sobre	o	mundo	que	os	rodeia;	
-	 Divulgar	 atividade	 que	 se	 realização	 na	
escola,	no	âmbito	do	PAA,	Biblioteca	e	outras;	
-	Dar	a	conhecer	a	importância	da	Rádio	como	
meio	de	comunicação.	

Emissão	radiofónica,	na	hora	do	almoço,	
em	 toda	a	escola.	A	emissão	é	produto	
do	trabalho	dos	alunos	e	conta,	apenas,	
com	a	supervisão	de	um	professor.	

1.1.	
2.1.	
2.3.	
4.1.	
4.2.	
4.3.	
6.2.	
7.1.	
	

-Rádio	Escola;	
	

-	Taxa	de	
participação	de	
alunos;	
-	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade;	
-	Inquérito	de	
satisfação.	

Data:	
Ao	longo	do	ano	

letivo	
Destinatários:	 Alunos	

Responsáveis:	 Professor	Saúl	Costa	

Orçamento:	 115	€	
 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Eco	Escolas	
-	Encorajar	o	desenvolvimento	de	atividades,	
visando	 a	 melhoria	
do	desempenho	ambiental	 das	 escolas,	
contribuindo	 para	 a	 alteração	 de	
comportamentos	 e	 do	 impacto	 das	
preocupações	 ambientais	 nas	 diferentes	
gerações,	 reconhecendo	 e	 premiando	 o	
trabalho	por	elas	desenvolvido.	
-	 Criar	 hábitos	 de	 participação	 e	 de	
cidadania,	 tendo	 como	 objetivo	 principal	
encontrar	soluções	que	permitam	melhorar	a	
qualidade	 de	 vida	 na	 escola	 e	 na	
comunidade.	
-	 Implementar	 uma	 metodologia	 de	
abordagem	 das	 questões	 ambientais,	
inspirada	 na	 Agenda	 21,	 para	 além	 da	
formação,	 enquadramento	e	 apoio	 a	muitas	
das	 atividades	 que	 as	 escolas	 desenvolvem,	
procurando	 constituir	 um	 contributo	 para	 a	
criação	 de	 parceiras	com	 os	 respetivos	
municípios.	
	

Ao	 longo	do	ano,	o	eco	escolas,	estará	
envolvido	 em	 projetos	 a	 desenvolver	
na	 escola	 e	 que	 se	 integrem	 nos	 seus	
objetivos.	
Também	 participará	 em	 atividades	 da	
comunidade	 escolar	 que	 se	 venham	 a	
realizar	durante	todo	o	ano	letivo.	
Contará	 ainda	 com	 a	 colaboração	 dos	
poucos	clubes	existentes	na	escola.	
Colaborará	 nas	 atividades	 incluídas	 no	
projeto	Eco	escolas,	a	desenvolver	este	
ano	 letivo,	 nomeadamente	 a	
continuidade	do	projeto	Eco	Trilho.	
	

1.1.	
2.1.	
3.1.	
3.2.	
4.3.	
6.1.	
6.5.	
	

Toda	a	
comunidade	
escolar	

.	Taxa	de	
participação	dos	
alunos:		
-	Grau	de	interesse	
e	participação	dos	
intervenientes;	
-	Inquérito	de	
satisfação/	registo	
de	opiniões;	
	-	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	
	

Data:	 Ao	longo	do	ano	
letivo	

Destinatários	 Alunos	do	
Agrupamento	

Responsáveis	 Ana	Cruz	/	Ana	Paulo	

Orçamento	 																											-	€		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Oficina	de	Artes	
Exposição	dos	trabalhos	dos	alunos	

Adquirir	conhecimentos	sobre	uma	
variedade	de	técnicas	dentro	das	artes	
plásticas;	
Desenvolver	o	autoconhecimento,	a	
autoestima,	a	sensibilidade	estética,	artística	
e	a	criatividade	
Desenvolver	o	espírito	de	trabalho	em	
equipa	nas	vertentes,	entreajuda,	tolerância,	
respeito/valorização	da	diferença	e	
reconhecimento	das	capacidades	individuais	
e	coletivas;		
Desenvolver	a	motricidade	fina.	

Atividades	de	expressão	livre;	
Execução	de	trabalhos	alusivos	a	datas	
festivas	em	articulação	com	a	BE/CRE;	
Exploração	de	diversos	
materiais/técnicas;	
Exploração	e	desenvolvimento	de	
atividades	artesanais;		
Criação	de	jogos	tradicionais,	a	partir	
de	material	reciclado;	

1.1.	
1.2.	
2.2.	
2.3.	
3.1.	
3.2.	
6.1.	
	
	
	
	

Vários	tipos	de	
papéis;	
Materiais	de	
pintura;	
Material	dec	
desperdício;	
Vários	tipos	de	
suportes;	
Ferramentas;		
Computador	
entre	outras.	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
	Inquéritos	de	
Satisfação	

	
Ao	longo	do	ano	

letivo	
		

Destinatários	 Alunos	da	Educação	
inclusiva	

		

Responsáveis	 Professora	Lurdes	
Cosme	

.	

		

Orçamento	 																							20	€		 		

 

Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.	c/	Objetivos			
gerais	do	P.E.	 Recursos	

Indicadores	de		
avaliação	

Psicomotricidade	
-	 Garantir	 a	 adequação	 da	 prática	 desportiva	
escolar	sistemática;	
-	 Promover	 soluções	 técnicas,	 didáticas,	
metodológicas	 e	 outras,	 que	 melhor	 se	
adaptem	 às	 necessidades	 desses	 alunos,	
tendo	 em	 vista	 a	 sucessiva	 melhoria	
quantitativa	e	qualitativa	de	ações	futuras;		
-	 Preparar	 e	 facilitar	 ações	 futuras	 de	
dinamização	desportiva	que	possibilitem	uma	
oferta	 diversificada	 na	 escola,	 como	meio	 de	
cativar	 novos	 alunos	 (externos	 ao	
agrupamento);	
-	Proporcionar	a	 todos	os	alunos	uma	prática	
desportiva	adequada	às	suas	capacidades;	
-	 Estimular	 a	 imaginação	 e	 a	 criatividade	 das	
crianças,	 dando-lhes	 a	 oportunidade	 de	
manifestar	 as	 suas	 próprias	 potencialidades,	
desenvolvendo,	 simultaneamente	 as	 suas	
faculdades	sensoriais.	

Atividades	 orientadas	 por	 docentes	 de	
Educação	 Física,	 em	articulação	 com	os	
docentes	de	Educação	Especial,	para	um	
grupo	 de	 alunos	 com	 características	
específicas	do	1.º,	2.º	e	3.º	ciclos	da	EBI	
de	 Santa	 Cruz	 da	 Trapa,	 que	 requerem	
uma	 intervenção	 personalizada	 e	
orientada	 para	 o	 desenvolvimento	 de	
competências	 diversificadas	 ao	 nível	 da	
psicomotricidade.	

1.1	
2.1	
2.2	
2.3	
3.2	
4.1	
4.2	
6.2	
7.3	

-	Salas	de	aula;		
-	Pavilhão;	
-	Ginásio;	
-Espaços	
exteriores;	
-Prof.	Ed.	Física;	
-Profs.	Educação	
Especial;	
-Material	Educação	
Física	e	Ensino	
Especial.	

-	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	
Ao	longo	do	ano	

letivo	

Destinatários:	 Alunos	NAAI	do	1.º,	
2.º	e	3.º	ciclos	

Responsáveis:	 Prof.	Carlos	Palhares		

Orçamento:	 Verbas	próprias	para	
o	projeto	
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Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
Rel.	c/	

Objetivos			
gerais	do	

P.E.	

Recursos	
Indicadores	de		

avaliação	

Musicoterapia	
-	Fortalecimento	das	relações	interpessoais;	
-	Desenvolvimento	de	uma	autoestima	positiva;	
-	Incentivar	a	criatividade	e	autoexpressão;	
-	Desenvolver	a	comunicação.	

Área	emocional	–	convivência	entre	pares;	
Área	de	comunicação	e	memória	 -	alcançar	
progressos	ao	nível	da	capacidade	auditiva;	
de	 compreensão;	 estimular	 a	 atenção	 e	
concentração.	
Área	 motora	 –	 coordenar	 e	 controlar	 os	
movimentos;	 desenvolver	 a	 motricidade	
fina.	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
5.1.	
	
	

-	Instrumentos		
Musicais;	
-	Computador;	
-	Quadro	
interativo;		
-	Aparelhagem		
sonora.	

-	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade;	
-	Inquérito	de	
satisfação.	

Data:	
Ao	longo	do	ano	

letivo	
Destinatários:	 Alunos	NAAI	

Responsáveis:	 Professor	Saúl	Costa	

Orçamento:	

Aquisição	de	um	
bombo	ou	arranjo	
de	um	existente	na	

sala	
 

Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
Rel.	c/	

Objetivos			
gerais	do	

P.E.	

Recursos	
Indicadores	de		

avaliação	

FITESCOLA	
-	Aconselhamentos	personalizados	de	
estilos/hábitos	de	vida	saudáveis,	por	parte	dos	
elementos	da	Equipa	PES	ou	outras	entidades;		
-	Levar	os	alunos	a	adotarem	estilos	de	vida	
saudáveis;	
-	Educar	e	avaliar	crianças	e	adolescentes	acerca	
da	aptidão	física	relacionada	com	a	saúde;	
-	 Proporcionar	 aos	 docentes,	 ferramentas	 que	 o	
vão	 auxiliar	 na	 transmissão	 de	 conhecimentos,	
atitudes	 e	 capacidades	 necessárias	 para	 que	 as	
crianças	e	os	adolescentes	tenham	uma	vida	ativa	
e	saudável.	

Aplicação	 do	 FITESCOLA	 a	 todos	 os	 alunos	
pelos	 Professores	 de	 Educação	 Física.	 Os	
alunos	 serão	 avaliados	 ao	 nível	 da	 sua	
aptidão	 física	 e	 atividade	 física,	 através	 da	
realização	 de	 testes	 ao	 nível	 da	 aptidão	
muscular,	 composição	 corporal	 e	 aptidão	
aeróbia.	 Ao	 mesmo	 tempo,	 ser-lhes-ão	
fornecidos	 conselhos	 úteis	 sobre	 como	
manterem	 a	 boa	 forma	 física	 ou,	 se	 for	 o	
caso,	 como	 poderão	 melhorá-la	 e,	
consequentemente,	 alcançar	 saúde	 e	
qualidade	de	vida.	
Referenciação	 de	 alunos	 com	 problemas	
para	as	entidades	competentes.	

1.1	
1.3	
2.1	
2.2	
3.2	
6.2	
	

Vídeo;	
projetor;	
Vídeos;	
	Folhas	A3	e	A4;	
Cartolinas;	
Canetas;	
Marcadores;	
Computador;	
Impressora;	
Gabinete	Porta	
Aberta.	

-	 Taxa	 de	
participação	 dos	
alunos;		
	-	Inquérito	de	
satisfação/	registo	
de	opiniões;	
-	 Relatório	 de	
avaliação	 da	
atividade.	
	
	

Data:	 Ao	longo	do	ano	
letivo	

Destinatários:	 Todos	os	alunos	

Responsáveis:	

Equipa	PES:	
-	Gabinete	Porta	
Aberta;	
Grupo	disciplinar	de	
Educação	Física;	
Diretores	de	Turma.	

Orçamento:	 Verbas	alocadas	
para	o	PES	
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Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
Rel.	c/	

Objetivos			
gerais	do	

P.E.	

Recursos	
Indicadores	de		

avaliação	

Promoção	e	Educação	Para	a	Saúde	
-	Criar	condições	ambientais	para	uma	Escola	
Promotora	de	Saúde;	
-	Assegurar,	de	um	modo	efetivo,	a	Educação	
para	 a	 Saúde	 curricular	 transversal	
(disciplinar	e	não	disciplinar);	
-	Promover	a	literacia	em	Saúde;	
-	 Desenvolver	 a	 consciência	 cívica	 de	 toda	 a	
comunidade	como	elemento	fundamental	no	
processo	 de	 formação	 de	 cidadãos	
responsáveis,	ativos	e	intervenientes;	
-	Fomentar	comportamentos	que	conduzam	
a	estilos	de	vida	saudáveis;	
-	Promover	a	Saúde	dos	jovens,	
especificamente	em	matéria	de	alimentação	
saudável	e	de	atividade	física;	
-	Estimular	o	apreço	pelo	seu	próprio	corpo	e	
pela	conquista	da	Saúde	Alimentar;	
-	Contribuir	para	a	melhoria	dos	
relacionamentos	afetivo-sexuais	entre	os	
jovens;	
-	Desenvolver	competências	nos	jovens	que	
permitam	escolhas	informadas	e	seguras	no	
campo	da	sexualidade;	
-	 Contribuir	 para	 a	 redução	 de	 possíveis	
ocorrências	 negativas	 decorrentes	 dos	
comportamentos	 sexuais,	 tais	 como	 a	
gravidez	 não	 planeada	 e	 as	 Infeções	
Sexualmente	Transmissíveis	(IST’s);	
-	Intervir	na	Comunidade	Educativa	ao	nível	
as	seguintes	áreas:	
ü Alimentação	e	atividade	física;	
ü Afetos	e	educação	para	uma	sexualidade	
responsável;	
ü Higiene;	
ü Relações	interpessoais;		

Prevenção	 dos	 comportamentos	 aditivos	 e	
dependências.	

-	Intervenção	ao	nível	da	sala	de	aula	com	
abordagens	às	temáticas	propostas	e,	fora	
da	 sala	 de	 aula,	 através	 de	 diversas	
ações/atividades	 de	 enriquecimento	
curricular,	 de	 acordo	 com	 a	 planificação	
constante	no	projeto.	

• 	

	

1.1.	
1.3.	
2.1.	
2.2.	
3.2.	
7.1.	
7.2.	

-	Sala	do	Gabinete	
“Porta	Aberta”.	
	
	

-	Inquérito	de	
satisfação/registo	de	
opiniões;	
-	Taxa	de	
participação	dos	
Alunos;	
-	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	
	

	
	

Data:	
Ao	longo	do	ano	

letivo	
Destinatários:	 Comunidade	Educativa.	

Responsáveis:	

Equipa	PES:	
Professoras:	
Susana	Silva	

(Coordenadora);Manuela	
Almeida;	Raquel	Costa.	

Psicóloga:	Susana	
Oliveira.	

Orçamento:	

250€	
(a	distribuir	pelas	

atividades	ao	longo	do	
ano)	
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Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
Rel.	c/	

Objetivos			
gerais	do	

P.E.	

Recursos	
Indicadores	de		

avaliação	

Gabinete	Porta	Aberta	
O	 principal	 objetivo	 do	 “Gabinete	 Porta	
Aberta”	é	“criar	um	espaço	de	privacidade,	
onde	 o	 estudante	 possa	 ser	 ouvido,	
encontrar	 algumas	 respostas,	 receber	
informação	 disponível	 e,	 caso	 seja	
necessário,	 ser	 encaminhado	 para	 serviços	
específicos”;	
-	Garantir	um	clima	de	escola	estimulante	e	
que	promova	a	autoestima;		
-	 Contribuir	 para	 o	 reforço	 da	 identidade	
própria	da	escola	como	um	espaço	de	bem-
estar;		
-	 Estabelecer	 parcerias	 com	 instituições	
locais,	 reconhecendo	 o	 valor	 dos	 seus	
serviços,	em	especial	os	da	saúde,	enquanto	
suporte/reforço	educativo	e	informativo;		
-	 Criar	 condições	 de	 promoção	 do	 sucesso	
escolar	e	pessoal;		
-	 Criar	 condições	 ambientais	 para	 uma	
Escola	Promotora	de	Saúde;	
-	 Promover	 uma	 cultura	 de	 respeito	 e	 de	
responsabilidade	no	campo	da	sexualidade;		
-	 Incentivar	 a	 reflexão	 sobre	 o	 perigo	 de	
comportamentos	de	risco;	
-	 Manter	 um	 espaço	 confidencial	 e	
agradável	de	apoio	aos	jovens;		
-	Mostrar	 disponibilidade	para	 escutar	 com	
naturalidade	e	sem	emitir	juízos	de	valor;		
-	Criar	uma	relação	próxima	com	os	jovens;		
-	Contribuir	para	a	formação	global	dos	
alunos;	
-	Contribuir	para	o	esclarecimento	dos	
alunos,	respeitando	a	individualidade	e	os	
sentimentos	de	cada	um;		
-	 Contribuir	 para	 a	 prevenção	 dos	
comportamentos	aditivos	e	dependências.	

Criação	da	“Caixinha	das	Dúvidas”,	localizada	
na	Biblioteca	Escolar;	
Atendimento,	 individual	 ou	 em	 grupo,	 de	
alunos	 que	 procuram	 o	 gabinete,	 por	
iniciativa	própria;	
Dinamização	 de	 atividades	 temáticas	 a	
realizar	 no	 espaço	 de	 aulas	 de	 substituição,	
aquando	 da	 ausência	 de	 planos	 de	 aula,	 ou	
aulas	 de	 áreas	 curriculares	 não	 disciplinares	
(Ensino	 Básico)	 ou	 aulas	 de	 disciplinas	 com	
conteúdos	programáticos	afins;		
Responder	a	necessidades	e/ou	interesses	
detetados	nos	alunos,	no	âmbito	do	Projeto	
de	Educação	Sexual	de	Turma;	
Realização	 de	 atividades	 diversificadas	 no	
gabinete	para	pequenos	grupos	de	alunos:		
-	Exploração	de	imagens/textos/	histórias	
valorativas/artigos/	filmes;		
-	Discussão	de	fichas	de	trabalho;		
-	Desmistificação	de	conceitos;		
-	Role-play	e	role-reverse	ou	dramatização;		
-	Debates	prós	e	contras;		
-	Elaboração	de	cartazes/folhetos;		
-	Jogos	variados.	
w	 Atendimento,	 pelos	 elementos	 da	 UCC,	
individual	 ou	 em	 grupo	 de	 alunos	 que	
procuram	 o	 gabinete	 ou	 que	 sejam	
encaminhados,	 com	 duração	 de	 2h	 e	
periodicidade	quinzenal;	
w	 Atendimento	 individual	 em	 qualquer	
horário,	 pelos	 elementos	 da	 UCC,	 em	 caso	
de	necessidade	imperiosa;			
w	Responder	a	necessidades	e/ou	interesses	
detetados	nos	alunos,	no	âmbito	da	saúde.	
	

1.1	
1.3	
2.1	
2.2	
3.2	
4.2	
7.1	
7.2	

	-	Página	da	Escola;				
-	Gabinete	Porta	
Aberta;		
-	Computador;	
-	Impressora;	
-	Vídeo;	
-	Projetor;		
-	Termómetros;	
-	Balança;	
-	Jogos;	
-	Cartolinas;	
-	Papel	
autocolante;	
-	Folhas	A3/A4;	
-	Papel	de	cenário;	
-	Canetas	de	
pintar;	
-	Lápis	de	pintar;	
-	Tintas;	
-	Guaches;	
-	Sprays;	
-	Tesouras;	
-	Réguas;	
-	Cola;	
-	Esferográficas.	
	
	

-	 Taxa	 de	
participação	 dos	
alunos;		
-	 Relatório	 de	
avaliação	 das	
atividades	
desenvolvidas.	
	

Data:	 Ao	longo	do	ano	
letivo	

Destinatários:	 Alunos	dos		
1.º,	2.º	e	3.º	Ciclos.	

Responsáveis:	

Equipa	PES:	
Professoras:	
Susana	Silva	

(Coordenadora);	
Manuela	Almeida	e	

Raquel	Costa	
Psicóloga:	Susana	

Oliveira	
UCC	–	São	Pedro	Sul	

Orçamento:	 Verbas	alocadas	para	o	
PES	
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Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
	

Recursos	
Indicadores	

de	
Avaliação	

Programa	Nacional	de	Saúde	Escolar	

w		Promover	e	proteger	a	saúde	e	
prevenir	a	doença	na	comunidade	
educativa;		
w	Apoiar	a	inclusão	escolar	de	crianças	
com	necessidades	de	saúde	e	
educativas	especiais;		
w	Promover	um	ambiente	escolar	
seguro	e	saudável;		
w	Reforçar	os	fatores	de	proteção	
relacionados	com	os	estilos	de	vida	
saudáveis;		
w	Contribuir	para	o	desenvolvimento	
dos	princípios	das	escolas	promotoras	
da	saúde.	

w	Avaliação	do	cumprimento	do	Programa	
Nacional	de	Vacinação	de	alunos,	docentes	e	
não	docente	e	encaminhamento	para	as	Equipas	
de	Saúde	Familiares	sempre	que	necessário;	
w	Encaminhamento	de	alunos	para	a	Equipa	de	
Saúde	Familiar	sempre	que	haja	conhecimento	
de	incumprimento	do	Programa	Nacional	de	
Saúde	Infantil	e	Juvenil	ou	outra	necessidade	de	
saúde;	
w	Proporcionar	intervenções	promotoras	de	
bem-estar	físico,	psicológico	e	social	aos	alunos	
com	Necessidades	de	Saúde	Especial	(NSE),	
sendo	necessária	a	referenciação	pelos	
docentes	à	Equipa	de	Saúde	Escolar;	
w	Elaboração	de	um	Plano	de	Saúde	Individual	
(PNSI)	para	cada	aluno	com	NSE	em	articulação	
com	os	recursos	dos	serviços	de	saúde;	
w	Capacitação	da	comunidade	educativa	para	a	
adoção	de	estilos	de	vida	saudável	
implementando	ações	de	Educação	para	a	
Saúde	mediante	as	necessidades	do	
agrupamento.	

1.1.	
1.3.	
2.1.	
2.2.	
3.2.	
7.1.	

										7.2.	

w	Listagem	do	
parque	escolar	
(alunos,	docentes	
e	não	docentes);	
	
w	Gabinete	
	
w	Computador		
	
w	Retroprojetor	
	
	
	

w	Avaliação	do	
Programa	
Nacional	de	Saúde	
Escolar;	
	
wRelatório	de	
atividade.	

Data:	

Ao	longo	do	ano	-	
caso	existam	
condições	de	
segurança	para	a	
comunidade	escolar.	

	

Destinatários:	

w		Alunos,	docentes	e	
não	docentes	do	
AESCT	
	

	

Responsáveis:	

Unidade	de	Cuidados	
na	Comunidade	São	
Pedro	do	Sul:	
-	Enfermeira	Rosa	
Gomes;	
-	Enfermeira	Teresa	
Sousa.	
-	Enfermeira	Ana	Lúcia	
Leitão.	
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Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
Rel.	c/	

Objetivos			
gerais	do	

P.E.	

Recursos	
Indicadores	de		

avaliação	

Programa	Nacional	de	Promoção	
de	Saúde	Oral	

-	 Melhorar	 conhecimentos	 e	
comportamentos	sobre	Saúde	Oral;	
-	 Promover	 hábitos	 de	 escovagem	
adequados;	
-	 Fomentar	 a	 execução	 do	 bochecho	
fluoretado	 nas	 crianças	 que	 frequentam	
as	escolas	do	1.º	Ciclo;	
-	Garantir	o	acesso	das	 crianças	e	 jovens	
aos	cuidados	de	Saúde	Oral.	

A	Saúde	Oral	é	parte	integrante	da	saúde	em	
geral	 e,	 mantê-la,	 é	 uma	 prioridade	 no	
contexto	 atual.	 As	 doenças	 orais	 atingem	
praticamente	 toda	 a	 população	 portuguesa,	
no	 entanto	 constituem,	 pela	 sua	 elevada	
prevalência,	 um	 dos	 principais	 problemas	 de	
saúde	da	população	 infantil	 e	 juvenil.	A	OMS	
aponta	 para	 2020,	 metas	 para	 a	 Saúde	 Oral	
que	 exigem	 um	 reforço	 das	 ações	 de	
promoção	 da	 saúde	 e	 de	 prevenção	 das	
doenças	 orais	 e	 um	maior	 envolvimento	 dos	
profissionais	 de	 educação	 e	 de	 saúde	 (DGS,	
2011).	 Assim,	 estão	 planeadas	 as	 seguintes	
atividades:	
ü	Realização	das	Sessões	de	Educação	para	a	
Saúde,	dirigidas	à	Comunidade	Educativa,	no	
âmbito	da	Saúde	Oral;	
üImplementação/dinamização	da	escovagem	
diária	dos	dentes	nas	crianças	do	Pré-Escolar	
e	do	1º	Ciclo	(Projeto	SOBE	–	Escovar	na	
Escola);	
üImplementação/dinamização	da	realização	
do	bochecho	fluoretado	quinzenal,	nas	
crianças	do	1.º	Ciclo;	
üPromoção	 do	 acesso	 das	 crianças	 e	 jovens	
das	 coortes	 dos	 7,	 10	 e	 13	 anos	 ao	 PNPSO	
através	da	emissão	do	cheque	dentista.		

1.1	
1.3	
2.1	
2.2	
3.2	
7.1	
7.2	
	

w	Listagem	do	
parque	escolar	
(alunos);	
	
w	Computador		
	
w	Retroprojetor	
	
wCopos	de	plástico	
pequeno	(tipo	café	
80ml);	
	
wGuardanapos.	
	
	
	

-	Taxa	de	
participação	dos	
alunos:	
-	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	

Ao	longo	do	ano,	caso	
existam	condições	de	
segurança	para	a	

comunidade	escolar.	

Destinatários:	 Alunos	do	Pré-escolar;	
Alunos	do	1.º	CEB.	

Responsáveis:	

Unidade	de	Cuidados	na	
Comunidade	de	São	
Pedro	do	Sul:	

-	Enfermeiras:	Rosa	
Gomes;	Teresa	Sousa;	e	

Ana	Lúcia	leitão.	

Orçamento:	 Sem	encargos	para	a	
escola.	
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Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
Rel.	c/	

Objetivos			
gerais	do	

P.E.	

Recursos	
Indicadores	de		

avaliação	

Projeto	“Gerações”	
(Caso	existam	condições	de	segurança	

para	a	comunidade	escolar)	

-Desenvolver	 competências	 socio	 emocionais	
nas	 crianças	 e	 jovens	 que	 lhes	 permitam	
tomar	 decisões	 de	 forma	 consciente	 num	
processo	 contínuo	 ao	 longo	 do	 percurso	
escolar;	
-Envolver	 a	 comunidade	 educativa	 na	
promoção	 da	 literacia	 em	 saúde,	 numa	
perspetiva	 global,	 que	 potencie	 o	
desenvolvimento	harmonioso	do	individuo;		
-Reforçar	 fatores	 protetores,	 pessoais,	
familiares	 e	 criar	 condições	 para	 uma	 maior	
envolvimento	no	ambiente	escolar.	

O	 projeto	 baseia	 em	5	 histórias	 com	 as	 4	
emoções	 básicas	 associadas	 –	 Alegria,	
Tristeza,	Raiva	e	Medo.		
As	 atividades	 específicas	 para	 exploração	
das	 emoções	 são	 a	 leitura	 das	 histórias,	
seguida	 de	 dinâmicas	 exploratórias	 sobre	
as	mesmas.	
No	 final	 de	 cada	 história	 existe	 o	 registo	
das	atividades	através	de	portfólio,	vídeos,	
fotografias,	entre	outros.	
As	 temáticas	 prendem-se	 com	 a	
necessidade	 de	 serem	 abordados	 temas	
significativos	 na	 promoção	 da	 saúde,	 que	
geralmente	 são	 excluídos	 da	 educação	 da	
criança,	dada	a	sua	complexidade	ao	nível	
emocional	e	relacional.	

1.1	
1.3	
2.1	
2.2	
3.2	
7.1	
7.2	

	
	

Folhas	A4;	
Papel	de	cenário;	
Cola;	
Outros	materiais	
solicitados	pelas	
turmas.	
	
	

Análise	 qualitativa	
da	 implementação	
do	projeto	através:	
-Questionário	
dirigido	às	famílias.	
-Questionário	
dirigido	 às	
educadoras.	
-Análise	Swot	às	
equipas	da	saúde.	

Data:	 Ao	longo	do	ano	letivo	

Destinatários:	 Alunos	do	Pré-escolar;	

Responsáveis:	

Unidade	de	Cuidados	na	
Comunidade	São	Pedro	do	
Sul:	
-	Enfermeira	Ana	Lúcia	
Leitão	
-	Enfermeira	Teresa	
Sousa.	
-	Enfermeira	Rosa	Gomes;	
CRI	Viseu:	
-	Drª	Lúcia	Ferreira		

Orçamento:	 Verbas	alocadas	para	o	
PES	
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Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
Rel.	c/	

Objetivos			
gerais	do	

P.E.	

Recursos	
Indicadores	de		

avaliação	

Projeto	“Pedro	e	Inês”	
(Caso	existam	condições	de	segurança	

para	a	comunidade	escolar)	

-	Desenvolver	atitudes	positivas	sobre	a	
sexualidade	e	a	afetividade	nos	jovens;		
-	Promover	a	adoção	de	atitudes	positivas	
sobre	a	sexualidade	e	a	afetividade	nos	jovens;	
-	Promover	e	proteger	a	saúde	sexual	e	
reprodutiva;		
-	Potencializar	os	conhecimentos	sobre	
prevenir	a	doença	na	área	da	Saúde	Sexual	e	
Reprodutiva;	
-	Promover	a	reflexão	e	o	espírito	crítico	
relativamente	a	aspetos	relacionados	com	os	
afetos	e	a	sexualidade,	tais	como	as	diferenças	
de	género,	as	expectativas	em	relação	às	
relações	amorosas,	o	respeito	mútuo	e	a	
sexualidade	responsável;	
-	 Fomentar	 o	 desenvolvimento	 de	
competências	 que	 permitem	 tomar	 decisões	
informadas	e	seguras	na	área	da	sexualidade.	

-	 Os	 programas	 de	 educação	 sexual	
realizados	 em	 meio	 escolar	 são	 de	
extrema	 importância	 para	 a	 Saúde	
Sexual	dos	adolescentes	e	 fundamenta-
se,	a	nível	legislativo,	na	Lei	n.º	60/2009	
de	2009,	que	foi	regulamentada	através	
da	 Portaria	 n.º	 196A/2010.	 É	 neste	
sentido	 que	 o	 projeto	 será	
implementado	nos	alunos	do	9.º	ano.	
O	projeto	prevê	a	realização	de:	
ü Sensibilização	 à	 comunidade	
educativa	 e	 aos	 encarregados	 de	
educação;	
ü 8	 sessões	 de	 Educação	 para	 a	
Saúde	em	contexto	de	sala	de	aula,	que	
incluem	 uma	 avaliação	 inicial	 e	 outra	
final;	
Dinamização	 da	 “Semana/Dia	 dos	
Afetos”.	

1.1	
1.3	
2.1	
2.2	
3.2	
7.1	
7.2	

	
	

w	Computador		
	
w	Retroprojetor	
	

-	Taxa	de	
participação	dos	
alunos:	
-	Inquérito	de	
satisfação/registo	
de	opiniões;	
-	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	 Ao	longo	do	ano	
letivo	

Destinatários:	 Alunos	do	9.º	ano.	

Responsáveis:	

Unidade	de	Cuidados	na	
Comunidade	de	São	
Pedro	do	Sul:	

-	Enfermeiras:		Rosa	
Gomes;	Teresa	Sousa;	e	

Ana	Lúcia	leitão.	

Orçamento:	 Verbas	alocadas	para	o	
PES	
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Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
Rel.	c/	

Objetivos			
gerais	do	

P.E.	

Recursos	
Indicadores	de		

avaliação	

“Projeto	+	Contigo”	–	Prevenção	do	
Suicídio	em	Contexto	Escolar	

-	Promover	a	Saúde	Mental	e	bem-estar	em	
jovens	do	3.º	Ciclo;	
-	Prevenir	comportamentos	da	esfera	
suicidária;	
-	Combater	o	estigma	em	saúde	mental;	
-	Promover	o	desenvolvimento	de	habilidades	
sociais;	
-	Promover	o	autoconceito;	
-	Promover	a	capacidade	de	resolução	de	
problemas;	
-	Promover	a	assertividade	na	comunicação;	
-	Melhorar	a	expressão	e	gestão	de	emoções;	
-	Detetar	precocemente	o	distúrbio	mental;	
-	 Fortalecer	 redes	 de	 apoio	 nos	 serviços	 de	
saúde.	

O	 Programa	 Nacional	 de	 Saúde	 Escolar	
2015	apresenta	a	Saúde	Mental	como	o	
núcleo	 central	 das	 intervenções	 da	
Saúde	 Escolar,	 onde	 a	 Educação	 para	 a	
Saúde	se	baseia	em	métodos	ativos	que	
valorizem	a	promoção	de	competências	
sociais	 e	 emocionais,	 o	 aumento	 da	
resiliência,	a	promoção	da	autoestima	e	
prevenção	de	comportamentos	de	risco.		

Os	 programas	 de	 promoção	 de	 Saúde	
Mental	 nas	 escolas	 contribuem	 para	
uma	 melhor	 saúde	 mental	 e	 para	
melhores	resultados	educacionais.	
É	 neste	 sentido	 que	 o	 “Projeto	 +	
Contigo”	será	implementado	nos	alunos	
do	7.º	ano.	
A	 intervenção	 padrão	 com	 os	
adolescentes	baseia-se	em:	
üIntervenção	 cognitiva,	 afetiva	 e	
comportamental;	
üDinâmicas	de	grupo;	
üExposição	 e	 discussão	 de	 conceitos	
como	 adolescência,	 autoestima	 e	
autoconceito,	 estratégias	 de	 resolução	
de	problemas,	bem-estar,	saúde	mental,	
coesão	de	grupo	e	estigma.		
O	projeto	prevê	a	realização	de:	
ü Sensibilização	 à	 comunidade	
educativa	 e	 aos	 encarregados	 de	
educação	(outubro);	
ü 7	 intervenções	 em	 sala	 de	 aula	 (5	
sessões	 de	 Educação	 para	 a	 Saúde	 +	
aplicação	de	2	questionários);	
Comemoração	do	“Dia	+Contigo.	

1.1	
1.3	
2.1	
2.2	
3.2	
7.1	
7.2	

	
	

Folhas	A4;	
Papel	de	cenário;	
Cola;	
Outros	materiais	
solicitados	pelas	
turmas.	
	
	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos:	
Inquérito	de	
satisfação/	registo	
de	opiniões;	
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	

Ao	longo	do	ano	letivo,	
(caso	existam	condições	
de	segurança	para	a	
comunidade	escolar.)	

Destinatários:	
Alunos	do	7.º	ano.	

	

Responsáveis:	

	Unidade	de	Cuidados	na	
Comunidade	de	São	Pedro	
do	Sul:	

-	Enfermeiras:	Rosa	
Gomes;	Teresa	Sousa;	e	

Ana	Lúcia	leitão.	

Orçamento:	 15	€	
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Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
Rel.	c/	

Objetivos			
gerais	do	

P.E.	

Recursos	
Indicadores	de		

avaliação	

Desenvolvimento	do	Projeto	|	
Escola	Alerta		

	

a)	 Sensibilizar	 e	 incentivar	 os	 alunos	 a	 identificar	 os	
obstáculos	 e	 desafios	 inerentes	 à	 promoção	 de	
igualdade	 de	 oportunidades,	 no	 respeito	 pelos	
direitos	humanos	e,	em	particular,	pelos	direitos	das	
pessoas	com	deficiência.		
b)	 Sensibilizar	 e	 incentivar	 os	 alunos	 a	 participar	 na	
sinalização	 e	 superação	 de	 ações	 e	 atitudes	
discriminatórias	de	que	são	alvo	as	pessoas	em	geral	
e,	em	particular,	as	pessoas	com	deficiência.		
c)	Promover	a	identificação	das	principais	barreiras	à	
participação	 social	 existentes	 nas	 escolas	 e	 na	
comunidade,	nomeadamente	quanto	à	mobilidade	e	
acessibilidade	ao	meio	edificado,	à	 comunicação	e	à	
informação,	 quanto	 ao	 acesso	 à	 educação	 ou	 ao	
emprego	 e/ou	 cultura,	 desporto	 e	 lazer,	 como	
contributos	 inventariados	para	a	construção	de	uma	
sociedade	efetivamente	inclusiva.		
	

Desenvolvimento	 de	 5	 sessões	 no	 âmbito	 do	
Concurso	Nacional	 "Escola	Alerta",	 onde	 irão	 ser	
preparados	os	trabalhos	para	levar	a	concurso.	As	
sessões	serão	agendadas	e	acordadas	em	datas	a	
definir	com	os	Professores	da	turma.		
Com	 o	 projeto,	 pretende-se	 que	 a	 turma	
desenvolva	 valores	 de	 respeito	 e	 solidariedade	
em	relação	às	pessoas	com	deficiência.		
	

2.1	
2.2	
2.3	
	

Diretor	de	Turma	

Educador	Social		

	

Inquéritos	de	
satisfação;		
Relatório	da	
atividade;	
Número	de	
sessões	a	
implementar.	

Data:	 Ao	longo	do	ano	
letivo	

Destinatários:	 9.º	A	

Responsáveis:	 Educador	Social		

Orçamento:	 	

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Acompanhamento	em	Terapia	da	Fala	

-	Contribuir	para	o	desenvolvimento	dos	alunos,	
promovendo	a	sua	autoestima	e	inclusão;	
-	detetar	precocemente	perturbações	de	
comunicação,	fala	e	linguagem	e	encaminhar	
para	respostas	adequadas,	prevenindo	
dificuldades	de	aprendizagem;	
-	desenvolver	competências	linguísticas	e	
comunicativas	que	contribuam	para	a	promoção	
do	sucesso	escolar	do	aluno	e	adequação	do	seu	
desempenho	verbal	face	ao	esperado	na	sua	
faixa	etária;	
-	melhorar	das	competências	de	leitura	e	escrita	
no	ensino	básico.	

-	Prevenção,	avaliação,	diagnóstico	
e/ou	encaminhamento	de	alunos,	no	
âmbito	da	comunicação,	fala,	
linguagem	e/ou	deglutição.	
-	Realização	de	sessões	de	
intervenção	(individual	ou	em	grupo),	
de	frequência	variável,	de	acordo	
com	as	necessidades	dos	alunos	e	
priorização	de	casos,	em	articulação	
com	o	apoio	individualizado	prestado	
em	sala	de	aula.	
-	Elaboração	de	relatórios	e/ou	
informações	inerentes	à	ação	
terapêutica;	
-	Atendimento	individual	a	
encarregados	de	educação;	
-	Consultadoria	a	docentes	e	não	
docentes.	

1.1	
1.3.	
2.1.	
6.2.	
7.1.	
7.3.	

-	Material	de	
avaliação	em	
terapia	da	fala;	
-	Material	lúdico-
terapêutico,	de	
intervenção;	
-	Computador	e	
software	
específico;	
-	Material	de	
papelaria.	

Taxa	de	participação	
dos	alunos.		
	
	Taxa	de	
participação	dos	
E.E./Pais.	

Data:	 Ao	longo	do	ano	letivo	 		

Destinatários	
Alunos,	Encarregados	
de	Educação,	Docentes	

e	Não	Docentes	

	

Responsáveis	 Terapeuta	da	Fala	
	

		

Orçamento	 																								100	€		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	
Acompanhamento	psicológico	individual	

e	atendimento	a	encarregados	de	
educação,	docentes	e	não	docentes	

	-	Contribuir	para	o	desenvolvimento	saudável	
dos	alunos,	promovendo	uma	inserção	escolar;	
-	Detetar	precocemente	dificuldades	de	
aprendizagem	e	problemas,	com	origem	no	meio	
social	e	familiar,	que	afetam	as	aprendizagens	
dos	alunos;	
-	Promover	condições	psicossocio-emocionais	
que	contribuam	para	a	consolidação	do	sucesso	
escolar	do	aluno;	
-	Prevenir	e	minimizar	situações	que	coloquem	
em	causa	a	integridade	física	e	emocional	do	
aluno.	

- Avaliação e acompanhamento 
psicológico à comunidade educativa 
do agrupamento.  
- Elaborar relatórios de avaliação e 
observação psicológica.  
- Apoio psicoeducativo, orientação e 
aconselhamento individual dos 
alunos.  
- Ajudar na resolução de situações 
problemáticas de natureza 
comportamental, afetiva e cognitiva  
	

1.1.	
2.1.	
2.3.	
4.1.	
4.2.	
4.3.	
6.2.	
7.1.	
7.3.	

-	Material	de	
avaliação	
psicológica;	
-	Material	lúdico-
terapêutico;	
-	Material	de	
papelaria.	

Taxa	de	participação	
dos	alunos.		
Taxa	de	participação	
dos	E.E./Pais.	

Data:	 Ao	longo	do	ano	letivo	
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Destinatários	
Alunos,	Encarregados	
de	Educação,	Docentes	

e	Não	Docentes	

		

Responsáveis	 Psicóloga	
	

	

Orçamento	 																							100	€		 		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	

de	avaliação	

Orientação	Escolar	e	Profissional	-	
Sessões	coletivas	e	individuais	com	os	

alunos	

-	Acompanhar	os	alunos	no	processo	de	
desenvolvimento	da	sua	identidade	pessoal	e	do	
seu	projeto	de	vida,	nomeadamente	ajudá-lo	a	
identificar	o	percurso	formativo	mais	adequado	
às	suas	necessidades	e	caraterísticas;		
-	Ajudar	os	alunos	a	realizar	as	suas	escolhas	
escolares	e	profissionais	autonomamente.		

-	Realização	de	atividades	individuais	
e	em	grupo,	que	consistem	na	
aplicação	de	testes	psicotécnicos,	
esclarecimento	de	dúvidas	e	
apresentação	de	informação	relativa	
a	diferentes	modalidades	
educativas;	
-	Elaboração	de	panfletos	
informativos.	

1.1.	
2.1.	
4.2.	
5.2.	
6.1.	
6.2.	
7.3.	

-	Testes	
Psicotécnicos;	
-	Material	de	
desgaste;	
-	Panfletos	sobre	
diferentes	
modalidades	
educativas.	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Registo	de	opiniões.	

Data:	 Ao	longo	do	
ano	letivo	

Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Destinatários	
Alunos	do	9.º	

ano	de	
escolaridade	

	

Responsáveis	 Psicóloga	
	

		

Orçamento	 																				50	€		 		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	

de	avaliação	

Ação	de	sensibilização	para	docentes	e	
para	não	docentes		

	

-	Informar	e	sensibilizar	o	pessoal	Docente	e	
Não	Docente	para	diferentes	problemáticas;	
-	facilitar	a	cooperação	educativa	entre	
Alunos,	Docentes	e	Famílias;		
-	promover	o	desenvolvimento	de	
competências	a	todos	os	intervenientes	
educativos.	

-	Ações	e/ou	atividades	de	
formação/sensibilização	sobre	diversas	
temáticas	que	possam	surgir,	consoante	
as	necessidades	dos	diversos	agentes	
educativos.		

1.1.	
3.1.	
4.1.	
4.2.	
4.3.	
5.2.	
7.2.	
	

Material	de	
desgaste;	
	
recursos	
informáticos.	

	Taxa	de	partic.	do	
Pessoal	não	
Docente.	
Registo	de	
opiniões.	

Data:	 Ao	longo	do	ano	letivo	
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Destinatários	 Docentes	e	não	
docentes	

	

Responsáveis	 GAAF	

	

		

Orçamento	 																								60	€		 		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	

de	avaliação	

Ação	de	Educação	Parental	
	

-	Promover	o	desenvolvimento	de	
competências	parentais	dos	encarregados	de	
educação;		
-	promover	a	discussão	de	estratégias	e	
práticas	educativas;		
-	potenciar	as	interações	entre	a	família	e	a	
criança/jovem;		
-	proporcionar	um	espaço	de	partilha	de	
ideias	e	experiências	parentais.		
	

-	Ações	no	âmbito	da	“Educação	
Parental”,	sobre	diversas	temáticas	
(saúde,	violência,	entre	outros)	
promovendo-se	o	desenvolvimento	de	
competências	parentais	e	a	discussão	de	
estratégias	práticas	educativas.		
-	Promoção	de	reuniões	com	grupos	de	
pais,	em	horário	pós-laboral,	de	acordo	
com	as	necessidades	de	formação	
previamente	diagnosticadas.		
	

1.1.	
1.2.	
1.3.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
3.1.	
3.2.	
4.1.	
4.2.	
4.3.	
5.1.	
5.2.	
6.1.	
6.2.	
7.1.	
7.2.	
7.3.	

	

Material de 
desgaste;	-	
Recursos	
informáticos;	-	
Material	
papelaria.		
.	

	Taxa	de	partic.	Dos	
EE	e	pais.	
Registo	de	
opiniões.	

Data:	 Ao	longo	do	ano	letivo	
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Destinatários	
Pais/Encarregados	de	

Educação	
	

	

Responsáveis	 GAAF	

	

		

Orçamento	 																								100	€		

		

 

 



[Plano	Anual	de	Atividades]	 2020/2021	
	

Agrupamento	de	Escolas	de	Santa	Cruz	da	Trapa																																																																																																																																																																																	 26	

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	

de	avaliação	

Ações	de	formação/sensibilização	e	
esclarecimento	sobre	diversas	temáticas	

para	os	alunos		
	

-	Promover	nos	alunos	a	aquisição	e	
desenvolvimento	de	competências	no	
âmbito	emocional,	comunicativo	e	social;		
-	desenvolver	estratégias	assertivas	e	boas	
práticas	sociais	e	pessoais;		
-	diminuir	os	níveis	de	ansiedade	dos	alunos	
durante	os	períodos	de	avaliação;		
-	contribuir	para	a	prevenção	de	
problemáticas	relacionadas	com	o	insucesso	
escolar.		
	

-	Ações	de	sensibilização	sobre	diversas	
temáticas	para	alunos,	contribuindo	
deste	modo	para	a	promoção	de	
competências,	o	desenvolvimento	de	
valores,	atitudes	e	práticas	que	
contribuam	para	a	formação	de	cidadãos	
conscientes	e	participativos	na	
sociedade.		
	

1.1.	
1.3.	
2.1.	
2.3.	
3.2.	
4.1.	
4.2.	
4.3.	
5.2.	
6.1.	
6.2.	
7.1.	
7.2.	
	

	

Material	de	
desgaste;	
recursos	
didáticos;	
recursos	
informáticos.		
	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Registo	de	
opiniões.	

Data:	 Ao	longo	do	ano	letivo	
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Destinatários	
Alunos	do	

Agrupamento	
	

	

Responsáveis	 GAAF	

	

		

Orçamento	 																								50	€		 		

 

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	

de	avaliação	

Animar	Acompanhando		

Promover	no	agrupamento	um	clima	de	
segurança	e	um	ambiente	propiciador	do	
gosto	de	estar	na	escola.	Desenvolvimento	
de	atividades	no	período	pré-letivo,	para	
acompanhamento	de	alunos	que	chegam	
muito	cedo	à	EBI,	nos	recreios	e	no	pós-
letivo	para	os	alunos	que	aguardam	a	
chegada	do	transporte.		
	

-	Acolhimento;		
-	animação	de	recreios;	
	-	desenvolvimento	de	atividades	de	
animação	lúdicas	de	ocupação	de	tempos	
livres	de	forma	lúdica	e	útil	para	a	
comunidade	educativa.		
	

2.1	

2.2	

2.3	

3.2	

4.1	

4.3	

6.2	

7.3	

Material	de	
desgaste;	
recursos	
didáticos;	
recursos	
informáticos.		
	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Registo	de	
opiniões.	

Data:	 Ao	longo	do	ano	letivo	
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Destinatários	
Alunos	do	

Agrupamento	–	1.º,	2.º	
e	3.º	ciclo		

	

Responsáveis	 Animadora	
Sociocultural	

	

		

Orçamento	 																								0	€		 		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

LITERACIA	3Di!	

Contribuir	para	elevar	os	níveis	de	literacia	
dos	alunos	e	para	o	seu	desenvolvimento	
educativo,	pessoal	e	social,	ajudando-os	a	
consolidar	as	aprendizagens	e	a	desenvolver	
competências.	

Participar	no	campeonato	nacional	
organizado	pela	Porto	Editora	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
6.2.	

Computadores		 Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
	Inquéritos	de	
Satisfação.	

Data:	 Ao	longo	do	ano	 Relatório	de	
atividade	

Destinatários	 Alunos	dos	2.º	e	3.º	
ciclos	

	

Responsáveis	

Professores	de	
Matemática,	Ciências	
Naturais,	Português	e	
Inglês	

	

		

Orçamento	 	
		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Bibiomóvel	

-	Desenvolver	o	gosto	pela	frequência	do	
Bibliomóvel;	
-	Criar/consolidar	hábitos	de	leitura;	
-Estimular	o	gosto	pela	língua	portuguesa	e	
o	conhecimento	de	autores	portugueses;	
-	Incutir	hábitos	de	leitura	nas	crianças	do	
ensino	pré-escolar	e	1.º	ciclo;	
-	Formar	potenciais	leitores;	
-	Assinalar	datas	importantes;	
-	Promover	interdisciplinaridade..	

Os	grupos/	turmas	das	escolas	fora	da	
sede	com	a	devida	orientação	da	
Educadora/	Professor	Titular	de	Turma	
terão	a	oportunidade	de	requisitar	
livros	com	o	sentido	de	desenvolver	
hábitos	e	o	gosto	pela	leitura.	

1.1.	
3.1.	
7.1.	

Fundo	
documental	do	
Bibiomóvel	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
	

Data:	 Ao	longo	do	ano	 		

Destinatários	 Crianças	da	EPE	e	1º	
ciclo	

		

Responsáveis	 Câmara	Municipal	de	
São	Pedro	do	Sul	

	

		
Orçamento	 																											-	€		 		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Data	comemorativa	
-	Estimular	o	interesse	pela	História;	
-	Favorecer	a	aquisição	e	consolidação	de	
conhecimentos	dos	alunos;	
-	Celebrar	acontecimentos	importantes;		
-	Envolver	os	alunos	em	atividades	lúdicas	e	
artísticas;	
-	Despertar	e	estimular	a	criatividade;	
-	Promover	o	trabalho	colaborativo;	
-	Expor	o	trabalho	dos	alunos.	
	

Ao	longo	do	ano,	os	alunos	
aprofundarão	efemérides	da	História,	
tendo	em	vista	a	elaboração	de	
trabalhos	de	pesquisa	sobre	
determinada	data	comemorativa.	
Posteriormente,	os	trabalhos	
produzidos	serão	expostos	na	
sala/escola.		

1.1.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
3.1.	
	
		

-	Fotocópias;	
-	Cartolinas;	
-	Lápis	de	cor;		
-	Canetas	de	
feltro;		
-	Cola.	
-	Computador	

-	Grau	de	interesse	
e	participação	dos	
alunos;	
-	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade;	
-	Diálogo	na	aula	
sobre	a	atividade	
desenvolvida.	
		
		
		
		

Data:	 Ao	longo	do	ano	

Destinatários	 Alunos	do	2.º	e	3º	
Ciclos	

Responsáveis	
Liliana	Lopes,	Orlando	
Santos,	Lucília	Rocha	
em	articulação	com	BE	

Orçamento	 																									€		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Projeto	'O	Futuro	é	Amanhã"	(CIM)	

‒		As	acções	de	comunicação	–	informação,	
divulgação	e	sensibilização	-	do	PIAAC	
Viseu	Dão	Lafões	deverão	permitir:	
(i)	consolidar	e	divulgar	os	resultados	
constantes	no	Plano;	
(ii)	mobilizar	e	captar	a	comunidade	
escolar	para	o	processo	adaptativo	e	para	o	
tema	da	adaptação	às	alterações	
climáticas;	e	
(iii)	motivar	os	professores	e	os	alunos	a	
participarem	activamente	no	processo	de	
reflexão,	debate	e	divulgação	da	temática,	
de	modo	a	que	possam	adoptar	atitudes	e	
comportamentos	no	quotidiano	que	
eliminem	e/ou	atenuem	e	mitiguem	e/ou	
aproveitem	os	impactos	negativos	e	
positivos,	respectivamente,	das	alterações	
climáticas	sobre	o	território	de	Viseu	Dão	
Lafões.	

‒		Realização	de	uma	exposição	
intermunicipal	online,	para	minimizar	
as	deslocações	dos	alunos	e	garantir	
a	sua	segurança.	

2.1.	
2.2.	
2.3.	
5.2.	
6.1.	
7.2.	
	

Recursos	
informáticos.	

Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	
		

Data:	 Ao	Longo	do	Ano	 		
Destinatários	 6.º	e	9.º	anos	 		

Responsáveis	 CIM	Viseu	Dão	Lafões	
	

		

Orçameto	 																											-	€		
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Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	
Descrição	Sumária	

Rel.	c/	Objetivos			
gerais	do	P.E.	 Recursos	

Indicadores	
de		

avaliação	

PISA	for	SCHOOLS	(CIM)	
- Consiste	num	projeto	de	capacitação	das	escolas,	que	procura	a	melhoria	

dos	resultados	de	aprendizagens	dos	alunos	e	do	seu	bem-estar,	através	da	
capacitação	dos	professores,	líderes	escolares	e	coordenadores	regionais	
ou	nacionais;	

- Com	este	projeto	vão	ser	medidas	algumas	competências	dos	alunos	do	
nosso	território,	para	que,	posteriormente,	possamos	refletir	sobre	os	
resultados	e	consolidar	ou	redefinir	metodologias	do	processo	de	ensino-
aprendizagem.	

2.1.	
2.2.	
7.3.	

Recursos	
específicos	ao	
projeto.	
	

-Resultados	
obtidos		
.	

Data:	 Ao	longo	do	ano		
letivo	

Destinatários:	 Alunos	nascidos	no	ano	
???	

Responsáveis:	 CIM	Viseu	Dão	Lafões		

Orçamento:	 Sem	encargos	para	a	
escola	

 

Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	
Descrição	Sumária	

Rel.	c/	Objetivos			
gerais	do	P.E.	 Recursos	

Indicadores	
de		

avaliação	
Descobre	e	Aprende	em	Viseu	Dão	Lafões	

(CIM)	

- Em	cada	um	dos	municípios	de	Viseu	Dão	Lafões	existem	infraestruturas,	
recursos	e	iniciativas	com	relevância	pedagógica;	

- Identificação	de	locais	e	espaços	relevantes	que	possam	ser	visitados	pelos	
alunos	de	toda	a	região,	organizados	por	áreas	de	conhecimento	e	níveis	
de	ensino;	

- Para	cada	um	destes	locais	serão	propostas	atividades	pedagógicas,	bem	
como	sugestões	de	articulação	e	integração	nos	currículos	dos	diferentes	
anos	letivos,	desde	o	1.º	ciclo	ao	9.º	ano.	

2.1.	
2.2.	
7.3.	

Recursos	
específicos	ao	
projeto.	
	

-	 Relatório	 de	
atividade.	

Data:	 Ao	longo	do	ano		
letivo	

Destinatários:	 Alunos	1.º,	2.º	e	3.º	
ciclos	

Responsáveis:	 CIM	Viseu	Dão	Lafões		

Orçamento:	 Sem	encargos	para	a	
escola	



[Plano	Anual	de	Atividades]	 2020/2021	
	

Agrupamento	de	Escolas	de	Santa	Cruz	da	Trapa																																																																																																																																																																																	 30	

 

Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
Rel.	c/	

Objetivos			
gerais	do	P.E.	

Recursos	
Indicadores	de		

Avaliação	

Concurso	literário	
	Criar	oportunidade	para	que	os	alunos	
melhorem	as	suas	competências	ao	nível	
de	interpretação	literária:	
.identificar	marcas	formais	de	textos	
literários	diversos.	
.reconhecer,	na	organização	do	texto	
dramático,	ato,	cena,	fala	e	indicações	
cénicas.	
.compreender	a	utilização	de	recursos	
expressivos	na	construção	de	sentido	do	
texto	
.identificar	temas,	ideias	principais,	pontos	
de	vista,	causas	e	efeitos,	factos	e	opiniões.	
	

Serão	 feitas	 duas	 eliminatórias,	 uma	 no	
final	do	1.º	período	e	outra	no	final	do	2.º	
período.	 A	 final	 realizar-se-á	 no	 3.º	
período.	
As	eliminatórias	e	a	final	concretizar-se-ão	
com	um	quizz.	

1.1.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
	

Material	
informático	

.	-	Taxa	de	
participação	de	
alunos;	
	-	Inquérito	de	
satisfação;	
-	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	 Ao	longo	ano	

Destinatários:	 3.º	ciclo	

Responsáveis:	 Marina	Mendonça	e	
Teresa	Figueiredo	

Orçamento:	 Prémios	para	os	3	
melhores	alunos		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Manta	dos	Afetos		
-	Promover	o	convívio	e	a	partilha	entre	
gerações.		
-	Aproximar	as	gerações,	promovendo	um	
verdadeiro	diálogo	intergeracional.	
-	Incutir	nos	alunos	uma	atitude	de	
empatia	e	valorização	da	pessoa	idosa.		
-	Utilizar	as	artes,	nas	suas	diversas	
expressões,	para	promover	aprendizagens	
significativas	junto	dos	alunos	e	dos	
idosos.		
-	Aproximar	a	escola	de	outros	agentes	
educativos	da	comuniddade,	criando	
parcerias	estratégicas,	conducentes	a	um	
ambiente	harmonioso	e	implicado	no	
efetivo	crescimento	saudável	das	crianças.	
-	-Quebrar	o	isolamento	social	dos	idosos	
institucionalizados.		

Para	o	desenvolvimento	deste	projeto,	irão	
ser	realizadas	sessões	(online),	entre	os	
alunos	do	1.º	Ciclo	e	instituições	de	apoio	às	
pessoas	idosas.		
As	atividades	poderão	ser	de	leitura,	
apresentação	de	uma	música,	tertúlias	de	
um	determinado	tema,	dança,	entre	outras).		
No	final	do	ano,	irá	ser	pedido	a	todos	os	
participantes	do	projeto	que	tragam	um	
pedaço	de	tecido,	que	irá	ser	costurado,	
criando	assim,	a	"Manta	dos	Afetos",	como	
simbologia,	das	aprendizagens	e	interações	
criadas	ao	longo	do	ano.		
As	atividades	serão	realizadas	em	estreita	
colaboração	com	a	BE/CRE.		

2.1.	
2.2.	
2.3.	
3.1.	
3.2.	
4.1.	
4.2.	
4.3.	
5.2.	
6.1.	
6.2.	
7.2.	

-	Computador.	
-	Projetor.		

Taxa	de	participação	
dos	alunos.		
Registo	de	opiniões.	
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	 Ao	longo	do	ano	letivo	

Destinatários:	 1.º	Ciclo		

Responsáveis:	 Educador	Social		

Orçamento:	
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	
Concursos	individuais	de	atletismo	–	

Intraturma	
	

-	 Promover	o	 gosto	pela	modalidade	e	pela	
prática	desportiva	em	geral;		
-	Promover	a	atividade	física;		
-	Sensibilizar	os	participantes	para	um	Estilo	
de	Vida	Saudável;		
-	 Proporcionar	 um	 momento	 lúdico-
desportivo	aos	alunos	do	Agrupamento.	
	

Provas de atletismo, a desenvolver nas 
aulas	 de	 educação	 física.	 Provas	 intra	
turma,	 considerando	 as	 regras	 gerais	
da	 modalidade	 abordadas	 na	
disciplina.	
	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
6.2.	

	

Bolas;	
Coletes;	
Cronómetro;	
Apitos	

Relatório	de	avaliação	
da	atividade.	
		
		
		
		
		

Data:	 Ao	longo	do	ano	

Destinatários	 Alunos	do	2.º	e	3.º	ciclo	

Responsáveis	 Professores	de	
Educação	Física	

Orçamento	 																											-	€		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	
Provas	individuais	de	orientação	–	

Intraturma:	
	

-	 Promover	o	 gosto	pela	modalidade	e	pela	
prática	desportiva	em	geral;		
-	Promover	a	atividade	física;		
-	Sensibilizar	os	participantes	para	um	Estilo	
de	Vida	Saudável;		
-	 Proporcionar	 um	 momento	 lúdico-
desportivo	aos	alunos	do	Agrupamento.	
	

Provas de orientação, a desenvolver nas 
aulas	 de	 educação	 física.	 Provas	 intra	
turma,	 considerando	 as	 regras	 gerais	
da	 modalidade	 abordadas	 na	
disciplina.	
	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
6.2.	

	

Material	
específico	da	
modalidade.	

Relatório	de	avaliação	
da	atividade.	
		
		
		
		
		

Data:	 Ao	longo	do	ano	

Destinatários	 Alunos	do	2.º	e	3.º	ciclo	

Responsáveis	 Professores	de	
Educação	Física	

Orçamento	 																											-	€		
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6.	Atividades	Pontuais	/	Visitas	de	Estudo	–	1.º	Período	
 

Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
Rel.	c/	

Objetivos			
gerais	do	P.E.	

Recursos	
Indicadores	de		

avaliação	

Reunião	c/Encarregados	de	Educação	
e	receção	das	crianças	

-	Envolver	e	co-responsabilizar	pais	/	
encarregados	de	educação	e	autarquia	no	
processo	escolar,	nomeadamente	no	que	
respeita	aos	horários	e	calendário	
escolar;	
-	Definir	as	linhas	gerais	de	
funcionamento	de	cada	jardim	de	
infância;	
-	Promover	o	bem-estar	socioemocional	
dos	alunos/crianças	e	dos	professores	
para	o	restabelecimento	do	sentimento	
de	pertença	ao	grupo	e	à	escola,	para	o	
desenvolvimento	da	sensação	de	
segurança	no	espaço	escolar	e	para	a	
socialização	com	os	pares,	aspetos	
essenciais	ao	sucesso	das	aprendizagens,	
segundo	orientações		emanadas	do	Plano	
de		Recuperação	e	Consolidação	das	
Aprendizagens		ao	longo	do	ano	letivo	
2020/2021;		
-	Promover	a	socialização	e	a	 inclusão	de	
todos	os	alunos.	

Reunião	prevista	na	 lei	para	preparação	
do	 ano	 letivo	 ao	 nível	 de:	 calendário	
escolar,	 horários	 de	 funcionamento,	
eleição	 dos	 representantes	 dos	 pais,	
serviços,	etc.	
Receção	às	crianças	que	vão	frequentar	
pela	primeira	vez	o	Jardim	de	Infância	e	
o	 1.º	 ano	 de	 escolaridade,	 de	 modo	 a	
promover	 uma	 gradual	 adaptação	 aos	
espaços,	materiais	e	pessoas	

1.3	
2.2	
2.3	
7.1	
7.2	

Salas		dos	jardins,	
e	escolas	
computador	e	
projetor		

Taxa	de	participação	dos	
E.E./Pais.	

Data:	 14/9	a	16/9/2020	

Destinatários:	 Pais/Encarregados	de	
Educação	e	Autarquia	

Responsáveis:	

Diretor/	Diretores	de	
Turma/Professores	
titulares	de	turma	/	

Educadoras	

Orçamento:	 Sem	encargos	para	a	
Escola		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Symboles	culturels	
	-	Despertar	e	estimular	a	criatividade	dos	
alunos;		
-	Conhecer	hábitos/tradições/costumes	de	
países	de	expressão	francesa;		
-Tomar	consciência	da	realidade	
sociocultural	através	do	contacto	com	a	
cultura	francesa.	

Os	alunos	desenham	um	monumento	
francês	com	as	palavras	aprendidas	nas	
primeiras	semanas	de	aulas.	
	

1.2.	 Material	
próprio		

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		

Data:	 setembro	

Destinatários	 Alunos	de	7ºano	

Responsáveis	 Professora	de	francês	

Orçamento	 																									€		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	

de	avaliação	
READ	ON	-		Save	My	Story	com	Afonso	

Cruz	

Promoção	da	leitura	e	do	exercício	da	escrita	
criativa.	

Trabalho	em	equipa	com	escritor	
Afonso	Cruz,	para	escrever	uma	
história	/	romance,	na	sala	de	aula	e	
BE/CRE.	

1.1.	
1.2.	
1.3.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
3.2.	
5.2.	
7.1.	
7.2.	
	

Computadores,	
internet	e	
projetores..	

Inquérito	de	
satisfação.	
	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	 Outubro	

Destinatários	 8.º	anos	

Responsáveis	

Equipa	BE/CRE	/	
Expressão	e	

Comunicação	/	
Português	

		

Orçamento	 																											-	€		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Dia	da	Implantação	da	República	
-	Possibilitar	uma	melhor	compreensão	do	
momento	histórico	(Restauração	da	
independência)	e	dos	valores	inerentes	ao	
mesmo.						
		-	Assegurar	uma	melhor	formação	cívica	
visando	a	consciência	da	identidade	da	nação	
portuguesa.		
-Desenvolver	o	espírito	crítico.	

Através	do	“Blog”	da	BE/CRE,	propor	o	
visionamento	de	um	vídeo	sobre	a	
temática.		Seguidamente	os	alunos	
serão	convidados	a	testar	os	seus	
conhecimentos	através	da	realização	
de	um	“Quiz”	elaborado	para	o	efeito.	

1.1.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
3.1.	
	
		

Computadores.	 -	Grau	de	
interesse	e	
participação	dos	
alunos;	
-	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade;	
.	

Data:	 2	a	9	de	outubro	

Destinatários	 Alunos	do	2º	Ciclo	e	
3.º	ciclos	

Responsáveis	
Professor	Orlando	

Santos	em	articulação	
com	a	BE/CRE	

Orçamento	 																									€		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Semana	Mundial	do	Espaço	–	O	Espaço	
vem	à	escola!	

Promover	a	curiosidade	e	o	espírito	
científico,	assim	como	divulgar	o	método	
científico:	
Divulgar	as	atividades	de	investigação	
espacial	realizadas	em	Portugal;	
Despertar	nos	alunos	o	interesse	pela	
astronomia,	engenharia	e	ciência.	
	

Com	o	apoio	da	agência	Nacional	
Ciência	Viva,	os	alunos	assistem	a	uma	
palestra	on-line	acerca	das	viagens	no	
espaço.	
Será	dinamizada	uma	tertúlia	literária	
em	torno	do	filme	“Viagem	à	Lua”	de	
Mélies,	fazendo	a	ligação	entre	ciência,	
igualdade	de	género	e	
interculturalidade.	
Na	BE/CRE	estará	presente	uma	
exposição	de	livros	ligados	à	
Astronomia,	sendo	lançado	o	desafio	
aos	alunos	de	imaginarem	uma	viagem	
ao	espaço.	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
3.1.	

Recursos	
informáticos;	

	
	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
	Inquéritos	de	
Satisfação.	

Data:	 07.10.2020	 Relatório	de	
atividade	

Destinatários	 Alunos	do	8º	ano,	
Comunidade	escolar.	

	

Responsáveis	

● Professora	de	Físico	
–	Química	

● Conselhos	de	turma	
do	8º	A	e	B	(AFC)	

BE/CRE	

	

		

Orçamento	 	
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Dia	Mundial	da	Alimentação	
(Em	colaboração	com	o	PES	e	BE/CRE)	

Promover	a	Educação	Alimentar	no	âmbito	
da	Educação	para	a	Saúde,	com	vista	à	
obtenção	de	um	estilo	de	vida	ativo	e	ao	
incremento	da	qualidade	de	vida;	
Promover	o	consumo	de	alimentos	
saudáveis;	Consciencializar	os	alunos	para	
uma	alimentação	equilibrada;	
Promover	a	imaginação/criatividade;	
Promover	o	convívio	entre	a	Comunidade	
Educativa.	

Pesquisa	 de	 cuidados	 no	
manuseamento	 e	 preparação	 de	
alimentos	 durante	 a	 época	 de	
Pandemia.	
	
	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2	
3.1.	
3.2.	
6.2.	
	

Computador;		
Vídeo	projetor;	
	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
	Inquéritos	de	
Satisfação.	

Data:	 12	a	16	de	outubro	 Registo	de	
opiniões.	

Destinatários	 Comunidade	Educativa.	 	

Responsáveis	

	Equipa	PES:	Gabinete	
Porta	Aberta;	
Professores	de	Ciências	
Naturais;	
Diretores	de	Turma;	
BE/CRE	

	

		

Orçamento	 	Verbas	alocadas	ao	PES		 		

 

Atividades	a		
Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	

Rel.	c/	
Objetivos			

gerais	do	P.E.	
Recursos	

Indicadores	de		
avaliação	

Dia	da	alimentação	
-	Promover	hábitos	de	alimentação	saudável;			
-	Promover	o	espírito	de	trabalho	em	equipa	e	o	
convívio	entre	todos	os	elementos	da	
comunidade	educativa;	
-	Promover	a	socialização	e	a	articulação	entre	os	
ciclos;	
-	Explorar	novos	materiais	e	estratégias.	
-	Otimizar	a	colaboração	e	a	partilha	entre	
professores,	e	pais;	
-	Fomentar	a	reflexão	crítica.	

Em	cada	grupo/turma	serão	organizadas	
atividades	 diferenciadas	 para	
sensibilização	 para	 os	 hábitos	 de	 vida	
saudável	 que	 podem	 passar	 por:	
confeção	 de	 ementas,	 exploração	 da	
roda	dos	alimentos/pirâmide	alimentar,	
visionamento	 de	 filmes;	 teatro;	 power-
point;	jogos,	entre	outros.	

1.3		
2.1	
3.2.	

Alimentos		
Powerpoint	
Papel,	cartolina,	
tintas	

-	Grau	de	interesse	e	
participação	dos	
intervenientes;		
-	Diálogo	na	aula	
sobre	a	atividade	
desenvolvida.	

Data:	 16	de	outubro	

Destinatários:	 Alunos/comunidade	

Responsáveis:	 Educadoras/	professores	
do	1º	ciclo	

Orçamento:	 	
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Halloween	

	-	Despertar	e	estimular	a	criatividade	dos	
alunos;		
-	Conhecer	hábitos/tradições/costumes	de	
países	de	expressão	inglesa;		
-Tomar	consciência	da	realidade	
sociocultural	através	do	contacto	com	a	
cultura	inglesa.	

Trata-se	de	um	concurso	de	máscaras	
sociais	(COVID-19),	que	os	alunos	
poderão	utilizar	de	26	a	30	de	outubro.	
Serão	atribuídos	prémios	aos	melhores	
trabalhos	por	ano	apresentados	pelos	
discentes.	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
6.2.	

	
	

-	Fotocópias	a	
cores	(cartazes	
a	anunciar	o	
concurso);		
-	Prémios.		
	

Taxa	de	participação	
dos	alunos.		
	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	 30	de	outubro	 		

Destinatários	 Alunos	do		
1.º,2.º	e	3.º	ciclos	

		

Responsáveis	 Professoras	de	Inglês	
	

		

Orçamento	 																								25	€		 		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Correspondência	Interescolar	
Amizade	e	os	afetos	

-Estimular	a	comunicação	com	o	outro;	

-	 despertar	 e	 estimular	 a	 criatividade	 dos	
alunos;		

-	 promover	 a	 partilha	 de	 experiências	 e	
vivências.	

	

Os	alunos	do	7.º	ano	corresponder-se-
ão	em	correio	electrónico	com	alunos	
do	mesmo	nível	de	escolaridade	de	
uma	escola	em	Viseu.	

1.1.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
	

Uso	de	material	
informático	

-	Grau	de	
interesse	e	
participação	dos	
alunos;	
-	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade;	
.Inquérito	de	
satisfação	

Data:	 30	de	outubro	

Destinatários	 Alunos	7.º	ano	

Responsáveis	 Professor	Marina	
Mendonça	

Orçamento	 																									€		
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Atividades	a		
Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.	c/	Objetivos			

gerais	do	P.E.	 Recursos	
Indicadores	de		

avaliação	

Dia	de	Consciencialização	do	Stress 
-	Sensibilizar	para	a	importância	de	uma	
respiração	adequada	no	controle	do	
stress/ansiedade;	
	-	Realização	de	exercícios	
respiratórios/relaxamento	
	-	Divulgação	de	informação	relevante	para	o	
tema	no	blogue	da	biblioteca.	
	

Revisão	 da	 morfofisiologia	 do	 sistema	
respiratório	nas	aulas	de	CN.		
Será	dinamizada	uma	 sessão	por	 turma	
de	 sensibilização/prática	 de	 exercícios	
respiratórios	e	de	relaxamento.		
	

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 
3.1 
3.2 
6.2 

 
	

ala	de	ginástica 
manta 
meias	quentes 
coluna 
pen	 com	
música 
 
	

Inquérito	 de	
satisfação/registo	
de	opiniões; 
Relatório	 de	
avaliação	 da	
atividade. 
 
.	

Data:	
2	a	6	de	novembro 

	

Destinatários:	
1º,	2º	e	3º	ciclos 

	

Responsáveis:	

Equipa	PES 
Professores	de	

Ciências	Naturais	e	
Educação	Física 

	

Orçamento:	 																											-	€	

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Magusto	

-	Recolher	tradições	do	património	oral;	
-	Preservar	e	reviver	tradições;	
-	Promover	a	socialização	e	o	
relacionamento	afetivo.	

A	atividade	será	organizada	ao	nível	do	
grupo/turma,	tanto	no	pré-escolar	
como	no	1º	ciclo.	Serão	assadas	as	
castanhas	no	exterior.	Serão	
confecionados	os	cartuchos	para	
posterior	distribuição	das	castanhas.	
Serão	organizados,	ainda,	jogos,	
canções	e	outras	brincadeiras,	em	
contexto	de	sala	de	aula.	

2.1	
3.1	
6.2	
	

Castanhas,	
computador	e	
projetor,	
papel	e	
material	de	
pintura	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
	Registo	de	
opiniões.	

Data:	 11	de	novembro	
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Destinatários	 Alunos	1º	ciclo	e	
EPE/comunidade	

	

Responsáveis	 Pessoal	docente	e	não	
docente	

	

		

Orçamento	 																											-	€		 		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Ação	de	Educação	Parental	I	
	

-	Promover	o	desenvolvimento	de	
competências	parentais	dos	encarregados	
de	educação;	
-	promover	a	discussão	de	estratégias	e	
práticas	educativas;	
-	potenciar	as	interações	entre	a	família	e	a	
criança/jovem;	
-	proporcionar	um	espaço	de	partilha	de	
ideias	e	experiências	parentais.			

-	Ações	no	âmbito	da	“Educação	
Parental”,	sobre	diversas	temáticas	
(saúde,	violência,	entre	outros)	
promovendo-se	o	desenvolvimento	
de	competências	parentais	e	a	
discussão	de	estratégias	práticas	
educativas.		
-	Promoção	de	reuniões	com	grupos	
de	pais,	em	horário	pós-laboral,	de	
acordo	com	as	necessidades	de	
formação	previamente	
diagnosticadas.		

2.1.	
2.2.	
2.3.	
3.2.	
4.1.	
4.2.	
4.3.	
5.2.	
6.1.	
6.2.	
7.1.	
7.2.	

	

-	Material	de	
desgaste;	
-	Recursos	
informáticos;	
-	Material	
papelaria.	

	Taxa	de	
participação	dos	
E.E./Pais.	
Registo	de	
opiniões	

Data:	 23	de	novembro	
	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Destinatários	 Pais/Encarregados	de	
Educação	

.	

Responsáveis	 GAAF	
	

		
Orçamento	 																								30	€		 		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Dia	da	Nacional	da	Cultura	Científica	

Promover	a	cultura	científica	e	a	curiosidade	
dos	alunos;	
Dar	a	conhecer	a	vida	e	obra	de	António	
Gedeão/	Rómulo	de	Carvalho;	
	

Tendo	por	base	um	dos	poemas	de	
António	Gedeão,	em	honra	de	quem	
se	celebra	esta	data,	após	a	leitura	
expressiva	do	poema,	será	feita	uma	
demonstração	de	fenómenos	da	
física	e	da	química	presentes	no	
nosso	dia-a-dia,	com	a	respetiva	
ligação	e	explicação	pelas	docentes.	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
3.1.	

Material	de	
laboratório;	

	
Livros	de	
divulgação	
científica	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	 25	e	26	de	novembro	 		

Destinatários	 Alunos	do	2º	e	3º	ciclo	 		

Responsáveis	

● Professora	 de	 Físico	
–	Química	

● Professora	 de	
Ciências	Naturais	

BE/CRE	

	

		

Orçamento	 																											-	€		 		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Torneio	Intraturma	de	Voleibol	1x1 -	 Promover	o	 gosto	pela	modalidade	e	pela	
prática	desportiva	em	geral;		
-	Promover	a	atividade	física;		
-	Sensibilizar	os	participantes	para	um	Estilo	
de	Vida	Saudável;		
-	 Proporcionar	 um	 momento	 lúdico-
desportivo	aos	alunos	do	Agrupamento.	
	

Torneio de Voleibol 1x1, a desenvolver 
nas aulas	 de	 educação	 física.	 Provas	
intra	 turma,	 considerando	 as	 regras	
gerais	 da	 modalidade	 abordadas	 na	
disciplina.	
	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
3.2.	
4.1.	
4.2.	
4.3.	
5.2.	
6.2.				
7.2.	

	

Bolas;	Redes	de	
Voleibol	
Cronómetro;	
Apitos		
.	

Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	
		
		
		
		
		

Data:	 outubro	a	novembro	

Destinatários	 Alunos	do	2.º	e	3.º	ciclo	

Responsáveis	 Professores	de	
Educação	Física	

Orçamento	 																											-	€		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Natal	
-	Valorizar	a	importância	do	Natal	
-	Conhecer	hábitos	e	tradições	de	Natal	
-	Apelar	à	vivência	de	valores	relacionados	
com	o	Natal	
.	

Na	sala	de	aula,	os	alunos	elaboram	
trabalhos	relacionados	com	o	Natal	que	
podem	ser	expostos	no	blog	da	BE/CRE	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
	

-	Fotocópias	
-	Cartolinas	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	
		
		
		
		

Data:	 Durante	o	mês	de	
Dezembro	

Destinatários	 Alunos	do		
1.º,2.º	e	3.º	ciclos	

Responsáveis	 Professora	de	E.M.R.C.	

Orçamento	 																								20	€		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Natal	–	Exposição	de		
Árvores	de	Natal	

Preservar,	valorizar	e	divulgar	a	tradição	
natalícia;		
Aplicar	o	método	de	resolução	de	
problemas;	Desenvolver	a	criatividade	e	
autonomia;					Promover	a	socialização	e	o	
relacionamento	afetivo;	
	Desenvolver	a	criatividade,	tendo	em	conta	
o	reaproveitamento	de	materiais.		

Execução	de	árvores	de	presépios	em	
miniatura	e	postais	de	natal,	para	
exposição.	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
5.2.	
6.1.	
	

Materiais	amigos	
do	ambiente;		
	Pasta	de	
modelar;	
Materiais	
diversos.	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
	

Data:	 9	de	dezembro	a	janeiro	 	

Destinatários	 Comunidade	educativa	
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Responsáveis	 	Lurdes	Cosme,	
Fernanda	Patrício	

	

		
Orçamento	 																								30	€		 		

	

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Restauração	da	Independência	
-	Possibilitar	uma	melhor	compreensão	do	
momento	histórico	(Restauração	da	
independência)	e	dos	valores	inerentes	ao	
mesmo.						
		-	Assegurar	uma	melhor	formação	cívica	
visando	a	consciência	da	identidade	da	
nação	portuguesa.		
-Desenvolver	o	espírito	crítico.	

	A	exposição	constará	da	afixação	de	
trabalhos	realizados	pelos	alunos,	
PowerPoint,	passagem	de	vídeos.	

1.1.	
2.1.	
2.3.	

BECRE	
Recursos	áudio		
e	vídeo,	
Cartolinas,		
Material	de	
desenho.	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	
		
		
		
		

Data:	 2	a	4	de	dezembro	

Destinatários	 Comunidade	Escolar	

Responsáveis	
Professor	Orlando	

Santos	em	articulação	
com	a	BE/CRE	

Orçamento	 																								10	€		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Festejos	de	Natal	
-	Promover	o	espírito	do	trabalho	em	equipa	
e	o	convívio	entre	todos	os	elementos	da	
comunidade	educativa;	
-	Promover	a	relação	com	a	comunidade;	
-	Proporcionar	oportunidades	de	
interdisciplinaridade;	
-	Desenvolver	a	sensibilidade	estética;	
-	Desenvolver	aptidões	técnicas	e	manuais.	

Os	festejos	de	Natal	serão	organizados	
ao	nível	do	grupo/turma.	Serão	
implementadas	atividades	que	podem	
passar	por	decoração	da	sala,	canções	
alusivas	à	quadra	e	peças	de	teatro.	

2.1.	
6.2.	
7.2.	
	

Papeis	vários	e	
outros	materiais	
para	decoração	
da	sala.		
Alimentos	para	o	
lanche	(quando	
aplicável).	

Taxa	de	participação	
dos	alunos.		
Taxa	de	participação	
dos	E.E./Pais.	

Data:	 18	de	dezembro	 Relatório	de	avaliação	
da	atividade.	

Destinatários	
Alunos	1º	ciclo	e	
EPE/Comunidade	

educativa	

		

Responsáveis	 Pessoal	docente	e	não	
docente	

	

		
Orçamento	 																												-	€		 		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Animação	em	tempo	de	férias	I	

-	Dar	resposta	às	necessidades	
socioeducativas	das	famílias	e	dos	alunos	do	
Agrupamento	durante	as	interrupções	
letivas;	
-	proporcionar	uma	melhor	ocupação	dos	
tempos	livres	das	crianças;	
-	promover	atividades	lúdico-desportivas	
variadas;	
-	promover	a	igualdade	de	oportunidades	
dos	alunos,	atendendo	à	diversidade	da	sua	
condição	socioeconómica.	

-	Semana	de	atividades	diversificadas	
para	ocupação	do	tempo	livre	das	
crianças	nas	interrupções	letivas.		
-	Realização	de	atividades	desportivas,	
lúdicas,	ateliês	de	expressão	plástica,	
visitas	guiadas,	cinema,	etc.	

2.1.	

2.2.	
2.3.	
3.2.	
4.1.	
4.3.	
6.2.	
7.2.	
7.3.	

	

Alimentação,	
transporte,	
material	de	
desgaste	(papel,	
tesouras,	colas,	
lápis	etc.)	e	
recursos	
humanos.	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Inquéritos	de	
Satisfação.	

Data:	 21	a	23	de	dezembro	
	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Destinatários	 Alunos	do	Agrupamento	 		

Responsáveis	 Animadora	Sociocultural	
	

		

Orçamento	 	A	custear	pelos	EE			 		
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7.	Atividades	Pontuais	/	Visitas	de	Estudo	–	2.º	Período	
 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Canguru	Matemático	

Estimular	o	gosto	e	o	estudo	pela	Matemática.	
Tentar	que	os	alunos	se	divirtam	a	resolver	
questões	matemáticas	e	percebam	que	
conseguir	resolver	os	problemas	propostos	é	
uma	conquista	pessoal	muito	recompensadora.	
Permitir	que	os	alunos	descubram	o	lado	lúdico	
da	disciplina.	

Participar	no	concurso	nacional	
organizado	pelo	Departamento	de	
Matemática	da	Faculdade	de	Ciências	
e	Tecnologia	da	Universidade	de	
Coimbra..	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
6.2.	

Fotocópias	
	

Participação	dos	alunos.	

Inquérito	de	satisfação/	
registo	de	opiniões	

Data:	 2.º	período	 	Relatório	de	avaliação	
da	atividade	

Destinatários	 Alunos	do	2º	e	3º	ciclo	 		

Responsáveis	 Professores	de	
Matemática	

	

		

Orçamento	 20	€		 		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

European	Statistics	Competition	(ESC)	

Promover	a	curiosidade	e	o	interesse	dos	
alunos	pela	estatística;	
Mostrar	aos	alunos	o	papel	da	estatística	em	
vários	aspetos	da	sociedade;	
Promover	o	trabalho	de	equipa	e	a	colaboração	
entre	os	alunos;	
Promover	a	literacia	estatística	

Participar	na	competição	organizada	
pelo	Eurostat	(Gabinete	de	
Estatísticas	da	União	Europeia)	e	pelo	
INE	(Instituto	Nacional	de	Estatística	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
6.2.	

Computadore
s		

Participação	dos	alunos.	

Inquérito	de	satisfação/	
registo	de	opiniões	

Data:	 2.º	período	 	Relatório	de	avaliação	
da	atividade	

Destinatários	 Alunos	do	2º	e	3º	ciclo	 		

Responsáveis	 Professores	de	
Matemática	

	

		

Orçamento	 	€		 		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Ioga	do	Riso	
Proporcionar	bem	estar	geral	ao	físico	e	à	
mente.		
Estimular	o	hemisfério	direito	do	cérebro,	
responsável	pela	intuição,	a	sensibilidade	e	a	
criatividade.	
	
.	

Será	dinamizada	uma	sessão	de	Ioga	
do	riso	pelas	Técnicas	da	ASSOL.	A	
sessão	decorrerá	no	,		dependendo	
das	condições	climatéricas.		
	

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 
3.1 
3.2 
6.2 
7.2. 

 
	

Técnica	da	
ASSSOL 
	

Inquéritos	de	Satisfação.	
	Relatório	de	avaliação	
da	atividade.	

Data:	 18		janeiro 		
Destinatários	 1º	Ciclo	(4º	ano) 		

Responsáveis	

 
PES,	prof.	do	1º	Ciclo;	
Técnicas	da	ASSOL 

	

	
		

Orçamento	 																											-	€		 		
 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Mês	dos	afetos	

-	Valorizar	a	importância	dos	afetos	
-	Apelar	à	vivência	de	valores	que	permitam	
ter	uma	melhor	relação	com	os	outros	
-	Promover	a	relação	afetiva	entre	os	alunos	
	
	

Na	sala	de	aula,	os	alunos	elaboram	
trabalhos	relacionados	com	a	
Amizade	que	podem	ser	expostos	no	
blog	da	BE/CRE.	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
	
	

-	Fotocópias	
-	Cartolinas	

-	Taxa	de	participação	
dos	alunos;	
-	Relatório	de	avaliação	
da	atividade	

Data:	 Durante	o	mês	de	
Fevereiro	

		

Destinatários	 Alunos	do		
1.º,2.º	e	3.º	ciclos	

		

Responsáveis	 Professora	de	E.M.R.C.	
	
		

Orçamento	 25	€	
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Friendship	Day	

Motivar	os	alunos	para	a	aprendizagem	da	
língua	inglesa;		
Desenvolver	capacidades	linguísticas,	
sobretudo,	na	sua	vertente	escrita;	
Desenvolver	o	gosto	pela	aprendizagem	da	
língua	estrangeira.	
Diversificar	 estratégias	 de	
ensino/aprendizagem;	
Desenvolver	e	manter	relações	diversas	e	
positivas	entre	si	e	com	os	outros	em	
contexto	de	colaboração,	cooperação	e	
interajuda.		

Os	alunos	serão	convidados	a	
preencher	uma	folha	recortada	com	
uma	mensagem	de	amizade,	que	
será	distribuída	arbitrariamente.			

1.1.	
1.2	
2.1	
4.1	
5.1	
	

-	Cartolinas	
coloridas.	
	

-	Cartolinas	
coloridas.	
-	Cartolinas	
coloridas.	

Data:	 10	de	fevereiro	 		

Destinatários	 Alunos	1.º,	2.º	e	3.º	
ciclos	

		

Responsáveis	 Professoras	de	Inglês	
	
		

Orçamento	 5	€	

		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Dia	dos	Afetos 
	

Sensibilizar	os	alunos	para	a	importância	da	
amizade;	criar	um	ambiente	de	afeto	na	
escola,	promovendo	um	bom	
relacionamento	entre	todos	os	alunos.	
.	

Na	biblioteca	os	alunos	terão	
oportunidade	de	assistir		um	
pequeno	filme,	ouvir	uma	história	ou	
uma	música	relacionada	com	os	
afetos.	 

Posteriormente	cada	
alunos		construirá	um(a)	
frase/desenho		para	expressar	a	sua	
emoção.	Todos	os	(as)	
desenhos/frases	serão	afixados	no	
“Painel	dos	Afetos”. 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 
3.1 
3.2 

 
	

Material	
informático; 

Papel; 
Canetas; 

Lápis	de	cor; 
Fita-cola; 
Papel	de	
cenários 

 
	

Inquéritos	de	
Satisfação.	
	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	
semana	de	8	a	12	de	

fevereiro 
 

		

Destinatários	 1.º,	2.º	e	3.º	ciclo	 		

Responsáveis	
PES 
	

	
		

Orçamento	 																											-	€		 		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Correio	dos	Afetos	

Comemorar	o	Dia	de	São	Valentim;	
sensibilizar	os	alunos	para	a	importância	da	
amizade;	criar	um	ambiente	de	afeto	na	
escola,	promovendo	um	bom	
relacionamento	entre	todos	os	alunos;	
promover	a	troca	de	correspondência,	
através	da	escrita	de	cartões,	bilhetes	e	
mensagens	de	amizade	e	da	resposta	aos	
recados	recebidos;	estimular	a	leitura	e	a	
escrita.	

Na	segunda-feira,	distribuição	do	
"doce	da	amizade",	que	contém	uma	
palavra	de	afeto	(amor,	carinho,	
amizade,	solidariedade,	partilha,	etc);	
durante	a	semana,	leitura	e	
interpretação	de	textos/livros	sobre	a	
amizade;	elaboração	de	cartões,	
bilhetes	e/ou	mensagens	de	amizade,	
que	serão	colocados	nos	marcos	do	
correio	(átrio	da	escola	e	biblioteca);	
no	Dia	de	São	Valentim,	distribuição	
da	correspondência.	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
3.2.	
4.3.	
6.2.	
	

Ingredientes	
para	a	
elaboração	do	
"doce	da	
amizade"	na	
cozinha	
pedagógica;	
cartolinas,	
tesouras,	cola	e	
outros	materiais	
para	a	
construção	dos	
marcos	do	
correio	(NAAI	em	
articulação	com	
os	docentes	de	
educação	visual);	
folhas,	
envelopes	e	
canetas;		
carteiro;	música	
(Professor	Saúl)	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
	Taxa	de	
participação	dos	
Docentes	

Data:	 10		a	14	de	fevereiro	
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade	

Destinatários	
Alunos	do	1.º,	2.º	e	3.º	
ciclos	da	EBI	e	restante	
comunidade	educativa	

		

Responsáveis	 NAAI	
.	

		

Orçamento	 																											-	€		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Semana/Dia	dos	Afetos	

Desenvolver	atitudes	positivas	sobre	a	
sexualidade	e	a	afetividade	nos	jovens;		
	Promover	a	adoção	de	atitudes	positivas	
sobre	a	sexualidade	e	a	afetividade	nos	
jovens;	
	Promover	e	proteger	a	saúde	sexual	e	
reprodutiva;		
	Potencializar	os	conhecimentos	sobre	
prevenir	a	doença	na	área	da	Saúde	Sexual	
e	Reprodutiva;	
Promover	a	reflexão	e	o	espírito	crítico	
relativamente	a	aspetos	relacionados	com	
os	afetos	e	a	sexualidade,	tais	como	as	
diferenças	de	género,	as	expectativas	em	
relação	às	relações	amorosas,	o	respeito	
mútuo	e	a	sexualidade	responsável;	
	Fomentar	o	desenvolvimento	de	
competências	que	permitem	tomar	
decisões	informadas	e	seguras	na	área	da	
sexualidade.	

•	Articulação	com	a	docente	da	
disciplina	de	EMRC	na	realização	de	
trabalhos	pelos	alunos	ao	longo	do	
ano;	
•	Palestra	para	os	alunos	do	9º	ano	
(possibilidade	de	colaboração	com	
uma	entidade	externa).		
•	Dinamização	de	um	stand	de	
educação	para	a	saúde	no	hall	da	
escola;	
•	Implementação	do	jogo	#ON_Sex	
da	Associação	para	o	Planeamento	
da	Família;	
•	Exposição	de	cartazes	informativos	
e	trabalhos	dos	alunos.	

2.1.	
2.2.	
2.3.	
4.3.	
5.2.	
6.1.	
	

Computador		
Retroprojetor	
	Cartolinas/	
papel	de	cenário	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
		

Data:	

18	a	26		de	fevereiro,		
caso	existam	
condições	de	

segurança	para	a	
comunidade	escolar.	

		

Destinatários	 Alunos	do	3º	Ciclo.	 Registo	de	
opiniões.	

Responsáveis	

Unidade	de	Cuidados	
na	Comunidade	de	São	

Pedro	do	Sul:	
-	Enfermeiras:		Rosa	

Gomes;	Teresa	Sousa;	e	
Ana	Lúcia	leitão.	

Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	
		

Orçamento	 																											-	€		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Carnaval	

-	Proporcionar	oportunidades	de	
interdisciplinaridade;	
-	Desenvolver	a	sensibilidade	estética	e	
artística;	
-	Reviver	as	tradições	locais	e	regionais;	
-	Desenvolver	o	gosto	pela	preservação	do	
meio	cultural	e	artístico.	

Em	contexto	de	sala	de	aula,	os	
grupo/turma	realizarão	atividades	
diversas	em	torno	da	temática	que	
poderão	passar	pela	elaboração	de	
máscaras	e	outros	acessórios	
necessários,	pesquisa	sobre	tradições	
carnavalescas	locais	e	de	outras	
regiões,	canções,	histórias...	As	
crianças,	na	sua	sala,	poderão	fazer	
pequenos	desfiles	e/ou	concursos	de	
máscaras	e	fantasias.	

2.1	
6.2	
7.1	
7.2	

Fatos	e	
acessórios	
confecionados	
na	escola,	com	a	
colaboração	dos	
pais,	com	
materiais	
diversos		

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Registo	de	
opiniões.	

Data:	 12	de	fevereiro	
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Destinatários	
Alunos	1º	ciclo	

EPE/Comunidade	
educativa	

	

Responsáveis	 Pessoal	docente	e	não	
docente	

	

		

Orçamento	 																											-	€		 		

 

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Carnaval	-	exposição	

Reviver	as	tradições	carnavalescas;		
	Reconhecer	o	papel	cultural	e	recreativo	da	
máscara;		
	Desenvolver	a	sensibilidade	estética	em	
relação	a	valores	expressivos	relacionados	
com	a	forma	e	com	a	cor;	
	Explorar	as	possibilidades	de	diferentes	
materiais	e	técnicas;	
Promover	o	espírito	de	convívio	entre	os	
elementos	da	comunidade	educativa.		

Construção	de	máscaras	e	
mascarilhas	com	materiais	
diversos	e	exposição	das	mesmas	
no	átrio	da	escola	e	outros	
espaços.	

1.1.	
1.2.	
1.3.	
2.2.	
4.3.	
6.1.	
	

Cartão/cartolinas;	
Materiais		
recicláveis;	
Elementos	
decorativos;	
Materiais	diversos.	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
	.	

Data:	 12	fevereiro	
	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Destinatários	 Comunidade	Educativa	 	

Responsáveis	

Professoras		Educação	
Visual/Educação	

/Tecnológica/Arte	em	
Movimento	

	

		

Orçamento	 																								20	€		 		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Torneio	Intraturma	de	Badminton -	Promover	o	gosto	pela	modalidade	e	pela	
prática	desportiva	em	geral;		
-	Promover	a	atividade	física;		
-	 Sensibilizar	 os	 participantes	 para	 um	
Estilo	de	Vida	Saudável;		
-	 Proporcionar	 um	 momento	 lúdico-
desportivo	aos	alunos	do	Agrupamento.	
	

Torneio de Badminton, a desenvolver 
nas aulas	 de	 educação	 física.	 Provas	
intra	 turma,	 considerando	 as	 regras	
gerais	 da	 modalidade	 abordadas	 na	
disciplina.	
	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
3.2.	
4.1.	
4.2.	
4.3.	
5.2.	
6.2.				
7.2.	

	

Material	
específico	à	
modalidade	

Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	
		
		
		
		
		

Data:	 Janeiro	a	Fevereiro	

Destinatários	 Alunos	do	2.º	e	3.º	ciclo	

Responsáveis	 Professores	de	
Educação	Física	

Orçamento	 																											-	€		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
Rel.C/	Obj.	
gerais	do	

PE		
Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Dia	do	pai	

-	Valorizar	a	importância	do	dia	do	pai	
-	Apelar	à	vivência	de	valores	que	permitam	
ter	uma	melhor	relação	com	o	pai	
-	Promover	a	relação	entre	pai	e	filhos	
	
	

Na	sala	de	aula,	os	alunos	elaboram	
trabalhos	relacionados	com	o	dia	do	
pai	que	podem	ser	expostos	no	blog	da	
escola.	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
	

-	Fotocópias	
-	Cartolinas	
	

-	Taxa	de	
participação	dos	
alunos;	
-	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	 março	 	

Destinatários	 1.º,	2.º	e	3.º	ciclos	 	

Responsáveis	 Professora	de	E.M.R.C.	
	

		

Orçamento	 																											-25	€		 		
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Atividades	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	
Descrição	Sumária	

Rel.	c/	Objetivos			
gerais	do	P.E.	 Recursos	

Indicadores	
de		

avaliação	
Laboratório	Móvel	das	Ciências:	Descobre	e	

Explora	em	Viseu	Dão	Lafões	(CIM)	

Contacto	com	áreas	que	potenciam	o	gosto	pelo	conhecimento	e	pela	descoberta	o	
que,	por	sua	vez,	poderá	estimular	o	aumento	do	envolvimento	do	discente	com	a	
escola	e	o	gosto	pela	aprendizagem	e	educação,	o	que	conduzirá	ao	Sucesso	
Educativo.	
Indo	ao	encontro	destas	necessidades	este	projeto	estará	presente	no	Agrupamento	
no	dia	1	e	2	de	março,	onde	os	alunos	terão	a	possibilidade	de	explorar	o	módulo	
temático	–	Fábrica	de	Robots;	e	poderão	ainda	escolher	um	destes	módulos	para	
explorar:	Corpo	Humano;	Fenómenos	Atmosféricos	e	Alterações	Climáticas;	A	nossa	
escola	no	cosmos;	e	Bolas	e	mais	Bolas.	

2.1.	
2.2.	
7.3.	

-	BE/CRE;	
-	Bar	dos	alunos;	
-	Docentes;	
-	Animadora.	
	

-Resultados	
obtidos		
.	

Data:	 1	e	2	de	março	

Destinatários:	 Alunos	do	3.º	e	4.º	ano	
do		1.º	ciclos	

Responsáveis:	 CIM	Viseu	Dão	Lafões		

Orçamento:	 Sem	encargos	para	a	
escola	

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Animação	em	tempo	de	férias	II	

-	Dar	resposta	às	necessidades	
socioeducativas	das	famílias	e	dos	alunos	do	
Agrupamento	durante	as	interrupções	
letivas;	
-	proporcionar	uma	melhor	ocupação	dos	
tempos	livres	das	crianças;	
-	promover	atividades	lúdico-desportivas	
variadas;	
-	promover	a	igualdade	de	oportunidades	
dos	alunos,	atendendo	à	diversidade	da	sua	
condição	socioeconómica.	

-	Semana	de	atividades	diversificadas	
para	ocupação	do	tempo	livre	das	
crianças	nas	interrupções	letivas.		
-	Realização	de	atividades	desportivas,	
lúdicas,	ateliês	de	expressão	plástica,	
visitas	guiadas,	cinema,	etc.	

2.1.	
2.2.	
2.3.	
3.2.	
4.1.	
4.3.	
6.2.	
7.2.	
7.3.	

	

Alimentação,	
transporte,	
material	de	
desgaste	(papel,	
tesouras,	colas,	
lápis	etc.)	e	
recursos	
humanos.	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Registo	de	
opiniões.	

Data:	 25	de	março	a	1	de	
abril	

Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Destinatários	 Alunos	do	
Agrupamento	

	

Responsáveis	 Animadora	
Sociocultural	

	

		

Orçamento	 	A	custear	pelos	EE			 		
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8.	Semana	Cultural	-	Semana	da	Primavera	de	15	a	19	de	março	de	2021																																																																																																			
 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Exposição/Feira	de	Minerais	e	Fósseis	

Promover	o	espírito	de	trabalho	em	equipa	e	
o	convívio	entre	todos	os	elementos	da	
comunidade	educativa;	
Optimizar	a	colaboração	e	a	partilha	entre	
professores,	potenciando	o	trabalho	
colaborativo;	
Proporcionar	aos	alunos	um	clima	de	
aprendizagem	acolhedor;	
Desenvolver	o	gosto	e	o	sentido	de	
responsabilidade	pela	preservação	do	meio	
ambiente	e	património	cultural	e	artístico;		
Educar	tendo	em	conta	o	meio	rural	
envolvente,	adequando	estratégias	de	ensino	
às	necessidades	e	potencialidades	dos	alunos;	
Implicar	os	pais/encarregados	de	educação	no	
acompanhamento	das	aprendizagens	dos	
seus	educandos.	

Realização	de	uma	exposição/feira	de	
minerais	e	fósseis,	com	sessões	de	
explicação	destinadas	a	alunos.	

1.1.	
2.1.	
2.2.	
6.1.	
6.2.	
7.1.	

7.2.	

Professores	
“Aventurina”	
Minerais	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	 15	e	16	de	março	 		

Destinatários	
	

Comunidade	
educativa	

		

Responsáveis	
Professores	de	
Ciências	Naturais	
“Aventurina”	

	
		

Orçamento	 																											-	€		
		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

“Isto	é	Física	e	Química!”	

Proporcionar	aos	alunos	um	clima	de	
aprendizagem	acolhedor;	
Promover	a	imaginação	e	a	criatividade;	
Promover	a	curiosidade	e	a	explanação	de	
raciocínios;	
Complementar	conteúdos	programáticos.	
Consciencializar	os	alunos	da	importância	
da	matemática	e	das	ciências	em	geral,	
para	a	sua	formação	científica,	tecnológica	
e	cidadania.	

Integrada	na	Semana	da	Primavera	
propõe-se	a	realização	de	atividades	
demonstrativas	de	fenómenos	da	Física	
e	da	Química.	A	docente	promove	a	
atividade	junto	dos	alunos,	na	sua	sala.	

1.1.	
2.1.		
2.2.	
3.1.	
	

Salas;	
Material	
informático;	
Material	de	
laboratório;	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	 	Semana	da	primavera	 		
Destinatários	 Alunos	2º	e	3º	ciclo	 		

Responsáveis	 Professora	de	FQ	
	
		

Orçamento	 																											-	€		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	

de	avaliação	

Five	o´clock	Tea	
-	Motivar	os	alunos	para	a	aprendizagem	da	
língua	inglesa;		
-	Conhecer	hábitos/tradições/costumes	de	
países	de	expressão	inglesa;		
-Tomar	consciência	da	realidade	
sociocultural	através	do	contacto	com	a	
cultura	inglesa.	

Com	o	contributo	de	bens	
alimentares	trazidos	pelos	
alunos,	estes	irão	confecionar	e	
degustar	um	lanche	tipicamente	
inglês.	
Caso	a	actividade	não	seja	
possível	de	realizar	na	escola,	os	
alunos	poderão	desenvolvê-la	
em	casa	e	fazer	o	registo	
fotográfico	da	mesma	para	
depois	ser	partilhado	na	página	
da	escola/Facebook..	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
3.1.	
6.2.	
	

-	Bens	
alimentares	
(cada	aluno	traz	
os	bens	
alimentares	que	
irão	constituir	o	
seu	lanche).	
-	Chá	e	alguns	
biscoitos	para	os	
alunos	sem	
lanche.	

-	Taxa	de	
participação	dos	
alunos;	
-	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade	
		
		
		
		

Data:	 Semana	da	Primavera	

Destinatários	 Alunos	do		
3.º	ciclo	

Responsáveis	 Professoras	de	Inglês	

Orçamento	 																											10€	

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	

de	avaliação	
La	France,	c’est	ça	!		
La	France	en	style	

	-	Despertar	e	estimular	a	criatividade	dos	
alunos;		
-	Conhecer	hábitos/tradições/costumes	de	
países	de	expressão	francesa;		
-Tomar	consciência	da	realidade	
sociocultural	através	do	contacto	com	a	
cultura	francesa.	

Trata-se	de	um	concurso	de	
construções	alusivas	a	
monumentos,	símbolos	culturais	
e	ou	artísticos,	da	moda	e	outros	
em	material	reciclado.	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
3.1.	
6.2.	
		

-	Fotocópias	a	
cores	(cartazes	a	
anunciar	o	
concurso);		
-	Prémios.		
	

-	Taxa	de	
participação	dos	
alunos;	
-	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	 semana	da	primavera	

Destinatários	 Alunos	do		
3.º	ciclo	

Responsáveis	 Professoras	de	francês	

Orçamento	 25€	
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	

de	avaliação	

Recital	De	Poesia	

.	Promover	o	gosto	pelo	uso	correto	pela	
língua	materna;	
-	Promover	o	gosto	pela	poesia	recitada;	
.	Proporcionar	e	desenvolver	a	aquisição	de	
técnicas	de	oralidade;	
-	Captar	e	manter	de	diferentes	audiências;	
-	Valorizar	a	realização	de	atividades	que	
envolvam	persistência	e	iniciativa.	

A	 atividade	 consta	 de	 só	 um	
momento	 que	 decorrerá	 na	
Semana	 da	 Primavera,	 na	
Biblioteca,	 com	 a	 duração	 de	
cinquenta	minutos.	
Os	 alunos	 farão	a	declamação	de	
poemas	e	os	restantes	irão	assistir	
ao	espetáculo.	
Antes	daquele,	haverá	
preparação/orientação	dos	
alunos.	

1.1.	
1.2.	
2.2.	
2.3.	
4.1.	
5.1.	
5.2.	
6.2.	
	

-Auditório	 Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Registo	de	
opiniões.	

Data:	 Semana	da	primavera	
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Destinatários	 Alunos	2º	Ciclo	 	

Responsáveis	 Grupo	de	Português	–	
2.º	Ciclo	

	

		
Orçamento	 																									€		 		
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9.	Atividades	Pontuais/	Visitas	de	Estudo	–	3.º	Período	
 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
Rel.C/	

Obj.	gerais	
do	PE		

Recursos	 Indicadores	de	
avaliação	

Símbolos	da	Páscoa	

-	Descobrir	o	sentido	da	Páscoa	e	o	
significado	dos	símbolos	associados	a	esta	
festividade.	
-Promover	a	criatividade	com	recursos	a	
materiais	recicláveis	
	

Na	sala	de	aula,	os	alunos	elaboram	
trabalhos	relacionados	com	os	
símbolos	da	páscoa	que	podem	ser	
expostos	no	blog	da	BE/CRE	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
3.2.	
	

-	Fotocópias	
-	Cartolinas	
-	Materiais	
recicláveis	

-	Taxa	de	
participação	dos	
alunos;	
-	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	 Durante	o	3º	período	 	

Destinatários	 Alunos	do		
6º	anos	

	

Responsáveis	 Professora	de	E.M.R.C.	
	

		
Orçamento	 																											25	€		 		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	

Rel.C/	
Obj.	
gerais	
do	PE		

Recursos	 Indicadores	de	
avaliação	

Dia	Nacional	da	Educação	dos	Surdo 
	

Sensibilizar	os	alunos		para	a	situação	das	
pessoas	surdas	e	da	sua	linguagem	em	
específico,	sublinhando	a	necessidade	de	
lutar	por	condições	de	vida,	trabalho	e	
educação	mais	apropriadas. 
 
As	atividades	visam	a	inclusão	e	a	melhoria	
da	qualidade	de	vida	das	pessoas	com	
deficiência	auditiva	e	ainda	a	afirmação	da	
linguagem	gestual. 
 
	

Dinamização	de	um	jogo	de	mímica	
numa	aula	de	CN/LC	para	
sensibilização	da	importância	do	
conhecimento	da	língua		gestual	para	
a	inclusão. 
	

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 
2.3 
3.1 
3.2 
6.2 
7.2. 

 
	

Material	
informático;	
Papel;	
Fotocópias	
	
	

Inquérito	de	
satisfação;	
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	
		

Data:	
23/04/2021 

(a	comemorar	de	19	
a	23	de	abril) 

Destinatários	
alunos	do	2º	e	3º	

Ciclos 
	

Responsáveis	 Equipa	PES	

Orçamento	 																											-	€		 		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Exposição		sobre	o	25	de	abril	

	-	Possibilitar	uma	melhor	compreensão	do	
momento	histórico	(25	de	abril)	e	dos	
valores	inerentes	à	Revolução	dos	cravos;			
-	Assegurar	uma	melhor	formação	cívica	
visando	a	preparação	para	o	exercício	
consciente	da	cidadania	democrática;	
-Reconhecer	a	necessidade	de	defesa	de	
valores	democráticos;	
Desenvolver	o	espírito	crítico	a	partir	da	
análise	de	atuações	concretas	de	indivíduos	
ou	de	grupos.	

	A	exposição	constará	da	afixação	de	
trabalhos	realizados	pelos	alunos,	
PowerPoint,	passagem	de	vídeos.	

1.1.	
2.1.	
2.3.	
	

BECRE	
Recursos	áudio		e	
vídeo;	
Cartolinas,	
Material	de	
desenho.	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	 19	a	23	de	abril	 		
Destinatários	 Comunidade	Escolar	 		

Responsáveis	
Professor	Orlando	

Santos	em	articulação	
com	a	BE/CRE	

	
		

Orçamento	 																								10	€		 		
 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	
Torneio	Intra	turma	de	Ténis	de	

Mesa 

-	 Promover	o	 gosto	pela	modalidade	e	pela	
prática	desportiva	em	geral;		
-	Promover	a	atividade	física;		
-	Sensibilizar	os	participantes	para	um	Estilo	
de	Vida	Saudável;		
-	 Proporcionar	 um	 momento	 lúdico-
desportivo	aos	alunos	do	Agrupamento.	
	

Torneio a desenvolver nas aulas	 de	
educação	 física.	 Provas	 intra	 turma,	
considerando	 as	 regras	 gerais	 da	
modalidade	abordadas	na	disciplina.	
	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
3.2.	
4.1.	
4.2.	
4.3.	
5.2.	
6.2.				
7.2.	

	

Material	
específico	à	
modalidade	

Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	
		
		
		
		
		

Data:	 abril	a	maio	

Destinatários	 Alunos	do	2.º	e	3.º	ciclo	

Responsáveis	 Professores	de	
Educação	Física	

Orçamento	 																											-	€		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
Rel.C/	Obj.	
gerais	do	

PE		
Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Dia	da	Europa	

Localizar	os	países	da	Europa.	
	
Identificar	as	principais	características	dos	
países	da	Europa.		
	
Selecionar	corretamente	informação.	
		
Promover	o	gosto	pelo	trabalho	em	equipa.	

Exposição	de	trabalhos	elaborados	
pelos	alunos	sobre	os	diferentes	
países	da	Europa	na	sala	das	turmas	
e/ou	corredor.	Divulgação	dos	
mesmos	através	do	“BLOG”	da	BE/CRE	

1.1.	
2.1.	
2.3.	
	

Cartolinas	
	
Cola	
	
Marcadores	
	
Fotocópias	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	 9	de	maio	 		
Destinatários	 Alunos	do	7º	ano	 		

Responsáveis	 Professora	de	
Geografia	

	

		

Orçamento	 																									€		 		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Dia	Nacional	da	Luta	contra	a	Obesidade	

Promover	a	prática	de	exercício	físico	para	
prevenir	o	aparecimento/aumento	da	
obesidade	
Incentivar	a	adoção	de	hábitos	alimentares	
equilibrados	e	seguros		
	

Nas	aulas	de	Ciências	serão	abordadas	
regras	relacionadas	com	a	
alimentação	equilibrada	e	segura”	

1.1.	
2.1.		
2.2.	
2.3	
3.2	

Sala	de	aula	
Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data	 	17	a	21		de	maio	 		
Destinatários	 2.º	e	3.º	ciclos	 		

Responsáveis	 Professores	de	
Ciências	Naturais/LC	

	

		
Orçamento	

																											-	€		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Dia	da	Terra	e	da	Biodiversidade	

Sensibilizar	os	alunos	para	a	importância	da	
biodiversidade.	

Exploração,	na	sala	de	aula,	de	
excertos	do	documentário	“11.ª	hora”	

2.1	
2.2	
2.3	
3.1	

Documentário	

Sala	de	aula	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data	 	17	a	21		de	maio	 		
Destinatários	 Alunos	do	2º	e	3º	ciclo	 		

Responsáveis	
BE/CRE	
Professores	de	
Ciências	Naturais/LC	

	

		

Orçamento	
																											-	€		

		
	 	 	 	 	 	

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Dia	da	mãe	

-	Valorizar	a	importância	do	dia	da	mãe	
-	Apelar	à	vivência	de	valores	que	
permitam	ter	uma	melhor	relação	com	a	
mãe	
-	Promover	a	relação	entre	mãe	e	filhos	
	
	

Na	sala	de	aula,	os	alunos	elaboram	
trabalhos	relacionados	com	o	dia	da	
mãe	que	podem	ser	expostos	no	
blog	da		BE/CRE	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
	

-	Fotocópias	
-	Cartolinas	
;	

-	Taxa	de	
participação	dos	
alunos;	
-	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	 Durante	o	mês	de	Abril	
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Destinatários	 1.º,	2.º	e	3.º	ciclos	 	

Responsáveis	 Professora	de	E.M.R.C.	
	

		
Orçamento	 																											25	€		 		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
Rel.C/	

Obj.	gerais	
do	PE		

Recursos	 Indicadores	de	
avaliação	

Representação	da	peça	"Viagem	Fantástica"	
	

-	Compreender	a	importância	da	linguagem	
não	verbal	na	comunicação;		
-	 Partilhar	 os	 episódios	 de	 "Os	 Lusíadas"	
estudados	 como	 forma	 de	 melhor	
apropriação	dos	conteúdos;		
-	 Melhorar	 a	 expressividade	 na	
comunicação;		
-	Aplicar	as	técnicas	aprendidas	em	aula.	
	

Os	 alunos	 das	 trumas	 do	 9.º	 ano	
apresentarão	 uma	 versão	 de	 "Os	
Lusíadas",	 aliando	 a	 representação,	
a	dança	e	o	canto.		
	

1.1.	
1.2.	
2.1.	
2.2.	
2.3.	
3.2.	
5.2.	
6.2.	
7.1.	
7.2.	
	

Materias	de	
desgaste.	
	

-	Taxa	de	
participação	dos	
alunos;	
-	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	 22	de	maio	 	
Destinatários	 Comunidade	Educativa	 	

Responsáveis	 Professora	Marina	
Mendonça	

	

		
Orçamento	 																											25	€		 		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
Rel.C/	
Obj.	

gerais	do	
PE		

Recursos	 Indicadores	de	
avaliação	

Ação	de	sensibilização	“Transição	do	pré	–	
escolar	para	o	1.º	Ciclo	e	do	1.º	Ciclo	para	o	

2.º	Ciclo	
	

-	Refletir	sobre	mecanismos/estratégias	
facilitadores	da	transição	escolar;	-	
Sensibilizar	os	pais/encarregados	de	
educação	para	a	importância	da	autonomia	
dos	seus	educandos	no	processo	de	
aprendizagem.	
	

-	Esta	ação	pretende	reforçar	alguns	
aspetos	a	ter	em	conta	na	transição	
escolar,	para	alunos	e	
pais/encarregados	de	educação,	
nomeadamente:	os	serviços	e	
recursos	existentes	no	agrupamento,	
a	organização	curricular	do	2º	ciclo	do	
ensino	básico,	do	tempo	de	lazer	e	de	
estudo,	e	ainda,	a	importância	da	
utilização	de	métodos	de	estudo.		
	

1.1.	
5.2.	
6.1.	
6.2.	
7.1.	

	

-	Material	
informativo;	
-	Material	de	
papelaria;	
-	Material	para	
divulgação.	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.	
Taxa	de	
participação	de	
EE/pais		
Inquéritos	de	
Satisfação.	

Data:	 Junho	 Registo	de	opiniões.	

Destinatários	

Pais/	encarregados	de	
educação	de	alunos	do	
pré-escolar	que	vão	
ingressar	no	1.º	Ciclo,	e	
do	1.º	Ciclo	que	vão	
ingressar	no	2.º	Ciclo	

	

	

Responsáveis	 Psicóloga/Direção 
	

	

		
Orçamento	 																								20	€		 	
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	
Rel.C/	
Obj.	

gerais	do	
PE		

Recursos	 Indicadores	de	
avaliação	

Comemoração	do	Dia	da	Criança	

-	Comemoração	conjunta	do	dia	da	criança;	
-	Promover	a	articulação	entre	escolas	e	
com	a	comunidade;	
-	Proporcionar	às	crianças	um	dia	diferente	
e	cheio	de	novas	experiências;	
-	Promover	o	livro	e	a	leitura.	

Participação	das	crianças	em	atividades	
de	comemoração	do	dia	da	criança,	
preferencialmente	ao	nível	do	
grupo/turma.	Serão	implementadas	
atividades	que	podem	passar	pela	
exploração	dos	Direitos	da	Criança,	
histórias,	jogos	tradicionais.,	canções	e	
outras	brincadeiras	livres.	

1.3	
2.1	
3.2		
6.2	

Diversos	materiais	
disponibilizados		

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	 1	de	junho	 		

Destinatários	 Crianças	da	EPE	e	1º	
ciclo	

		

Responsáveis	 Educadoras,	
professores	do	1º	ciclo	

	

		
Orçamento	 																											-	€		 		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Dia	do	Ambiente	

Assinalar	ações	positivas	de	proteção	e	
preservação	do	ambiente.	
	
	Alertar	a	comunidade	para	a	necessidade	
de	salvar	o	ambiente.	
	
Chamada	de	atenção	para	a	preservação	
do	meio	ambiente	junto	dos	alunos.	

Projeção	de	pequenos	
documentários	sobre	o	tema.	
	
Realização,	na	biblioteca	da	escola,	
de	um	quizz	sobre	a	temática.	

1.1.	
2.1.	
2.3.	

Projetor	
	
Computadores	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Data:	 5	de	junho	 		
Destinatários	 Alunos	do	9º	ano	 		

Responsáveis	 Professora	de	
Geografia	

	

		
Orçamento	 																											-	€		 		
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Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Exposição	dos	Trabalhos	dos	Alunos	

-	Adquirir	saberes	técnicos	e	tecnológicos;	
-	Desenvolver	competências	para	a	
utilização	e	aproveitamento	de	objetos	e	
sistemas	do	nosso	quotidiano;	
-	Potenciar	a	criatividade,	o	pensamento	
crítico	e	a	aprendizagem	autónoma	

Exposição	na	escola	/	BE/CRE	,	dos	
trabalhos/projetos,	 realizados	
pelos	alunos.		
	

1.1.	
1.2.	
1.3.	
2.2.	
4.3.	
6.1.	
	

-	Expositores;	
-	Mesas;	
-	Materiais	
diversos.	
	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
		

Data:	 25	a	30	de	junho	
	Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Destinatários	 Comunidade		educativa	 	

Responsáveis	

Professoras		Educação	
Visual/Educação	

/Tecnológica/Arte	em	
Movimento	

	

		

Orçamento	 																								20	€		 		

 

Atividade	a	Desenvolver	 Objetivos/Finalidades	 Descrição	Sumária	 Rel.C/	Obj.	
gerais	do	PE		 Recursos	 Indicadores	de	

avaliação	

Animação	em	tempo	de	férias	

-	Dar	resposta	às	necessidades	
socioeducativas	das	famílias	e	dos	alunos	
do	Agrupamento	durante	as	interrupções	
letivas;	
-	proporcionar	uma	melhor	ocupação	dos	
tempos	livres	das	crianças;	
-	promover	atividades	lúdico-desportivas	
variadas;	
-	promover	a	igualdade	de	oportunidades	
dos	alunos,	atendendo	à	diversidade	da	sua	
condição	socioeconómica.	

-	Semana	de	atividades	diversificadas	
para	ocupação	do	tempo	livre	das	
crianças	nas	interrupções	letivas.		
-	Realização	de	atividades	
desportivas,	lúdicas,	ateliês	de	
expressão	plástica,	visitas	guiadas,	
cinema,	etc.	

2.1.	
2.2.	
2.3.	
4.3.	
6.2.	
7.2.	
	

Alimentação,	
transporte,	
material	de	
desgaste	(papel,	
tesouras,	colas,	
lápis	etc.)	e	
recursos	
humanos.	

Taxa	de	
participação	dos	
alunos.		
Registo	de	
opiniões.	

Data:	 1	de	julho	a	23de	julho	
Relatório	de	
avaliação	da	
atividade.	

Destinatários	 Alunos	do	
Agrupamento	

	

Responsáveis	 Animadora	
Sociocultural	

	

		
Orçamento	 	A	custear	pelos	EE			 		
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10. Reuniões de Trabalho 
 

Reuniões	de	Trabalho	
Reuniões	 Periodicidade	

Pessoal	docente	Geral	 Abertura	e	encerramento	do	Ano	Letivo	

Pessoal	Não	docente	 Abertura	do	Ano	Letivo	

Direção	com	Pais/Encarregados	de	Educação	 Abertura	do	ano	letivo	

Conselho	Geral		 Trimestral	

Conselho	Administrativo		 Mensal	

Conselho	Pedagógico	 Mensal	–	de	acordo	com	a	planificação	elaborada	

Departamentos	 Duas	vezes	por	período	ou	sempre	que	se	justifique	

Conselho	de	Diretores	de	Turma	 1.º	período	–	3;	2.º	período	–	2;	3.º	período	–	2	

Conselhos	de	Turma	Intercalares	 A	meio	de	cada	período,	exceto	terceiro	período	

Conselhos	de	Turma	de	Avaliação	 Final	de	cada	período	

Conselhos	de	Docentes	de	Avaliação	 Final	de	cada	período	

Equipas	Pedagógicas	(Conselhos	de	Turma)	 Início	e	final	do	Ano	Letivo	e	sempre	que	se	justificar	

Articulação	Vertical	 Uma	vez	por	período	

Enc.	Educação/	Professor	Titular	da	Turma/Diretor	de	Turma	 Início	do	Ano	Letivo,	final	de	cada	período	e	sempre	que	se	justificar	

Articulação	Curricular	com	AEC	 Trimestral	

Diretor	/CDT/Delegados	das	Turmas	 Uma	vez	por	período	

 

 

 

 

 

 



[Plano	Anual	de	Atividades]	 2020/2021	
	

Agrupamento	de	Escolas	de	Santa	Cruz	da	Trapa																																																																																																																																																																																	 61	

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA CRUZ DA TRAPA 
 

 
 

Plano Anual de Atividades da Biblioteca 
2020 /2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 
               ao 

Plano Anual de Atividades 
 
             2020/2021 



[Plano	Anual	de	Atividades]	 2020/2021	
	

Agrupamento	de	Escolas	de	Santa	Cruz	da	Trapa																																																																																																																																																																																	 62	

 
 
 
11.  Atividades da Biblioteca	Escolar/Centro de Recursos Educativos	
	

O	Plano	de	Atividades	que	a	seguir	se	apresenta	foi	organizado,	tendo	em	conta	as	orientações	do	Plano	de	Ações	de	Melhoria	
da	 Biblioteca	 Escolar	 e	 os	 seus	 objetivos	 nucleares:	 Estimular	 a	 leitura	 como	 suporte	 de	 desenvolvimento/enriquecimento	 de	
competências	 específicas	 no	 âmbito	 das	 disciplinas	 nucleares;	 Desenvolver	 competências	 e	 conhecimentos	 para	 a	 aprendizagem	 ao	
longo	 da	 vida,	 construindo	 a	 autonomia	 necessária	 à	 formação	 de	 cidadãos	 responsáveis;	 Apoiar	 a	 aprendizagem	 diferenciada,	
promovendo	uma	plataforma	transversal	de	conteúdos,	instrumentos	e	atividades,	juntamente	com	as	diretrizes	do	Projeto	Educativo.	
	Seguindo	 as	 orientações	 da	 Rede	 de	 Bibliotecas	 Escolares,	 este	 Plano	 Anual	 de	 Atividades	 da	 Biblioteca	 Escolar	 incorpora	
projetos/atividades	que	abrangem	os	quatro	domínios	de	intervenção:		
Domínio	A	–	Currículo,	literacias	e	aprendizagem		
Domínio	B	-	Leitura	e	literacia		
Domínio	C	–	Projetos	e	parcerias		
Domínio	D	-	Gestão	da	biblioteca	escolar		
	
	No	 que	 respeita	 à	 sua	 concretização,	 importa	 salientar	 que	 uma	 parte	 considerável	 dos	 projetos/atividades	 desenvolvidas	 pela	
Biblioteca	depende	da	articulação	estabelecida	com	os	departamentos	e	grupos	curriculares	e	os	docentes.	
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Biblioteca escolar
Plano anual de atividades
Agrupamento
Escola
Ano letivo

Ação estratégica

Objetivos Atividades Regime PM AcBE Responsáveis/ dinamizadores Público-alvo set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Recursos Orçamento Observações
"Dotar os docentes e não 
docentes de conhecimentos que 
os capacitem para o acesso, 
produção e uso crítico da 
informação e para uma 
comunicação eficaz, ética e 
socialmente responsável.

Produção/divulgação de recursos 
educativos

P/M ■ ■ Equipa BE/CRE  Docentes, discentes e não 
docentes;

x x x x x x x x x x x Computador
Projetor
Materiais 
produzidos pela 
professora
Bibliotecária: 
(Folheto 
informativo)
 Guia de referências  
Bibliográficas e 
Citações
Guião de pesquisa
BIog
Regulamento do 
funcionamento da 
Biblioteca Escolar
Guião de utilização 
da Biblioteca

10

Melhorar as condições da BE para 
a prestação dos serviços

Criação de um grupo de 
monitores da BE/CRE (e formação 
dos mesmos) com perfil para 
orientação de colegas na pesquisa 
e organização de trabalhos.

P ■ Equipa BE/CRE Comunidade Educativa x x x x x x x x x x

Nº de atividades planificadas 2

Ação estratégica

Objetivos Atividades Regime PM AcBE Responsáveis/ dinamizadores Público-alvo set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Recursos Orçamento Observações
Despertar e fortalecer os hábitos 
de leitura e da escrita.
Criar hábitos de leitura através de 
laços afetivos e sociais com o ato 
de ler.
Estimular a prática da cidadania e 
da solidariedade ;
Aproximar os contextos Escola- 
Família e Comunidade
Impulsionar a rede de 
voluntariado na comunidade

Feira de autor: Apresentação  do 
livro: “Ajudaris 20                             - 
Iniciodos trabalhos para "Ajudaris 
21" -  E se eu fosse...

P/M ■ Equipa BE/CRE Comunidade Educativa x x Convites aos Pais / 
Encarregados de 
Educação;Cartaz de 
divulgação

10 €

Desenvolver o gosto pela 
frequência da Biblioteca.
Promover, de forma lúdica, o 
conhecimento de autores, obras, 
personagens históricas,etc… 
Criar/consolidar hábitos de escrita

 participação em concursos 
literários promovidos pelo Plano 
Nacional de Leitura

P/M ■ Equipa BE/CRE 1.º, 2.º e 3.º ciclos x x x x Papel de Tipologia 
diferenciada
Cartaz de divulgação

10 €

Agrupamento de Santa Cruz da Trapa

EBI de Santa Cruz da Trapa

2020-2021

Domínio A - Currículo, literacias e aprendizagens

Calendarização

Domínio B - Leitura e literacia

Calendarização

Plano anual de atividades 1 | 7
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"Contactar com textos de autores 

da literatura nacional e universal. 

Estimular o gosto pela Língua 

Portuguesa e o conhecimento de 

autores portugueses.

Criar hábitos de leitura através de 

laços afetivos e sociais com o ato 

de ler.

"

Escritores do Mês P/M ■ Equipa BE/CRE Comunidade Educativa x x x x x x x x x x Impressões; Livros 

da BE/CRE.

10 €

"Contactar com textos de autores 

da literatura nacional e universal. 

Estimular o gosto pela Língua 

Portuguesa e o conhecimento de 

autores portugueses.

Criar hábitos de leitura através de 

laços afetivos e sociais com o ato 

de ler.

Projeto Read On - "Save my Story" 

com Afonso Cruz

P/M ■ Equipa BE/CRE, Protuguês e 

Expressão  Comunicação. 

Alunos do 8.º ano x Recursos 

Informáticos

Estimular o relacionamento 

interpessoal e a cooperação entre 

alunos;

Facilitar o apoio de alunos com 

necessidades, designadamente:

- no desenvolvimento das 

dimensões pessoal, social e 

cultural;

- no desenvolvimento das 

aprendizagens, métodos de 

estudo, gestão do tempo;

- no esclarecimento de dúvidas;

- na integração escolar;

- na promoção da autoconfiança, 

da autonomia e da realização 

pessoal;

- na preparação para os 

momentos de avaliação;

- em outras atividades 

conducentes à melhoria dos 

resultados escolares.

Apoio ao programa de mentorias P/M ■ BE/CRE, Coordenadora dos 

Diretores de Turma, Psicóloga e 

Educador Social

Comunidade Educativa x x x x x x x x x x Computador;

- Canetas;

- Cartolinas;

- Post-its;

- Folhas Brancas.

10 €

Construção coletiva

com um sentido prévio e 

conhecimento baseado no diálogo 

com todos

os participantes,  potenciamdo-se 

uma abordagem

direta, sem distinção de idade, 

género, cultura ou capacidade. 

Tertúlias Temáticas P/M ■ BE/CRE e Departamentos 

Curriculares

Comunidade Educativa x x x x x x x x x x Recursos 

Informáticos

Divulgar o trabalho realizado 

pelos alunos;

Fomentar o espírito de 

participação, competência, 

partilha e gosto;

Exposição dos trabalhos/projetos 

dos alunos

P/M ■ BE/CRE e Departamentos 

Curriculares

Comunidade Educativa x x x x x x x x x x BE/CRE; "Blog da 

BE/CRE

Plano anual de atividades 2 | 7
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- Estimular o interesse pela 
História;
- Favorecer a aquisição e 
consolidação de conhecimentos 
dos alunos;
- Celebrar acontecimentos 
importantes; 
- Envolver os alunos em atividades 
lúdicas e artísticas;
- Despertar e estimular a 
criatividade;
- Promover o trabalho 
colaborativo;
- Expor o trabalho dos alunos.

Data comemorativa P/M ■ BE/CRE e disciplinas de  História e 
HGP

Alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos x x x x x x x x x x Recursos da BE/CRE

- Promover o convívio e a partilha 
entre gerações. 
- Aproximar as gerações, 
promovendo um verdadeiro 
diálogo intergeracional.
- Incutir nos alunos uma atitude 
de empatia e valorização da 
pessoa idosa. 
- Utilizar as artes, nas suas 
diversas expressões, para 
promover aprendizagens 
significativas junto dos alunos e 
dos idosos. 
- Aproximar a escola de outros 
agentes educativos da 
comuniddade, criando parcerias 
estratégicas, conducentes a um 
ambiente harmonioso e implicado 
no efetivo crescimento saudável 
das crianças.
- -Quebrar o isolamento social dos 
idosos institucionalizados. 

Manta dos Afetos P/M ■ BE/CRE e Educador Social Alunos do 1.º ciclo x x x x x x x x x x Recursos da BE/CRE

- Possibilitar uma melhor 
compreensão do momento 
histórico (Restauração da 
independência) e dos valores 
inerentes ao mesmo.     
  - Assegurar uma melhor 
formação cívica visando a 
consciência da identidade da 
nação portuguesa. 
-Desenvolver o espírito crítico.

Dia da Implantação da República P/M ■ Professor Orlando Santos em 
articulação com a BE/CRE

1.º, 2.º e 3.º ciclos x Computadores

Promover a curiosidade e o 
espírito científico, assim como 
divulgar o método científico:
Divulgar as atividades de 
investigação espacial realizadas 
em Portugal;
Despertar nos alunos o interesse 
pela astronomia, engenharia e 
ciência.

Semana Mundial do Espaço – O 
Espaço vem à escola!

P/M ■ Professora de Físico – Química
Conselhos de turma do 8º A e B 
(AFC)
BE/CRE

Alunos do 8º ano,
Comunidade escolar.

x Recursos 
Informáticos

Plano anual de atividades 3 | 7
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Promover a Educação Alimentar 
no âmbito da Educação para a 
Saúde, com vista à obtenção de 
um estilo de vida ativo e ao 
incremento da qualidade de vida;
Promover o consumo de 
alimentos saudáveis; 
Consciencializar os alunos para 
uma alimentação equilibrada;
Promover a 
imaginação/criatividade;
Promover o convívio entre a 
Comunidade Educativa.

Dia Mundial da Alimentação P/M ■ Equipa PES: Gabinete Porta 
Aberta; Professores de Ciências 
Naturais;
Diretores de Turma;
BE/CRE

Comunidade Educativa. x Computador; 
Vídeo projetor;

- Despertar e estimular a 
criatividade dos alunos; 
- Conhecer 
hábitos/tradições/costumes de 
países de expressão inglesa; 
-Tomar consciência da realidade 
sociocultural através do contacto 
com a cultura inglesa.

Halloween P/M ■ Professoras de Inglês, BE/CRE Alunos do 
1.º,2.º e 3.º ciclos

x x Uso de material 
informático

- Sensibilizar para a importância 
de uma respiração adequada no 
controle do stress/ansiedade;
 - Realização de exercícios 
respiratórios/relaxamento
 - Divulgação de informação 
relevante para o tema no blogue 
da biblioteca.

Dia de Consciencialização do 
Stress

P/M ■ BE/CRE, Equipa PES,
Professores de Ciências Naturais e 
Educação Física.

1º, 2º e 3º ciclos x Recursos da BECRE

- Recolher tradições do 
património oral;
- Preservar e reviver tradições;
- Promover a socialização e o 
relacionamento afetivo.

Magusto P/M ■ Equipa BE/CRE Comunidade Educativa x Recursos da BECRE

Promover a cultura científica e a 
curiosidade dos alunos;
Dar a conhecer a vida e obra de 
António Gedeão/ Rómulo de 
Carvalho;

Dia da Nacional da Cultura 
Científica

P/M ■ Professora de Físico – Química
Professora de Ciências Naturais
BE/CRE

Alunos do 2º e 3º ciclo x Material de 
laboratório;

Livros de divulgação 
científica

- Valorizar a importância do Natal
- Conhecer hábitos e tradições de 
Natal
- Apelar à vivência de valores 
relacionados com o Natal

Natal P/M ■ Professora de E.M.R.C.; BE/CRE Alunos do 
1.º,2.º e 3.º ciclos

x - Fotocópias
- Cartolinas

20 €

- Possibilitar uma melhor 
compreensão do momento 
histórico (Restauração da 
independência) e dos valores 
inerentes ao mesmo.     
  - Assegurar uma melhor 
formação cívica visando a 
consciência da identidade da 
nação portuguesa. 
-Desenvolver o espírito crítico.

Restauração da Independência P/M ■ Professor Orlando Santos em 
articulação com a BE/CRE

Comunidade Educativa x BECRE
Recursos áudio  e 
vídeo, Cartolinas, 
Material de 
desenho.

10 €
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Sensibilizar os alunos para a 
importância da amizade; criar um 
ambiente de afeto na escola, 
promovendo um bom 
relacionamento entre todos os 
alunos; promover a troca de 
correspondência, através da 
escrita de cartões, bilhetes e 
mensagens de amizade e da 
resposta aos recados recebidos; 
estimular a leitura e a escrita.

Mês dos Afetos P/M ■ BE/CRE; PES; NAAI; EMRC; Inglês. Comunidade Educativa x Material 
informático;
Papel;
Canetas;
Lápis de cor;
Fita-cola;
Papel de cenários

10 €

- Proporcionar oportunidades de 
interdisciplinaridade;
- Desenvolver a sensibilidade 
estética e artística;
- Reviver as tradições locais e 
regionais;
- Desenvolver o gosto pela 
preservação do meio cultural e 
artístico.

Carnaval P/M ■ Equipa BE/CRE Comunidade Educativa x Recursos da BE/CRE

- Valorizar a importância do dia do 
pai
- Apelar à vivência de valores que 
permitam ter uma melhor relação 
com o pai
- Promover a relação entre pai e 
filhos

Dia do Pai P/M ■ Professora de E.M.R.C.; BE/CRE 1.º, 2.º e 3.º ciclos x Recursos da BE/CRE 25 €

. Promover o gosto pelo uso 
correto pela língua materna;
- Promover o gosto pela poesia 
recitada;
. Proporcionar e desenvolver a 
aquisição de técnicas de 
oralidade;
- Captar e manter de diferentes 
audiências;
- Valorizar a realização de 
atividades que envolvam 
persistência e iniciativa.

Recital De Poesia P/M ■ Grupo de Português – 2.º Ciclo; 
BECRE

Alunos 2º Ciclo x Recursos da BE/CRE

- Descobrir o sentido da Páscoa e 
o significado dos símbolos 
associados a esta festividade.
-Promover a criatividade com 
recursos a materiais recicláveis

Símbolos da Páscoa P/M ■ Professora de E.M.R.C.; BE/CRE Alunos do 6.º ano x - Fotocópias
- Cartolinas
- Materiais 
recicláveis

25 €

 - Possibilitar uma melhor 
compreensão do momento 
histórico (25 de abril) e dos 
valores inerentes à Revolução dos 
cravos;  
- Assegurar uma melhor formação 
cívica visando a preparação para o 
exercício consciente da cidadania 
democrática;
-Reconhecer a necessidade de 
defesa de valores democráticos;
Desenvolver o espírito crítico a 
partir da análise de atuações 
concretas de indivíduos ou de 
grupos.

Exposição  sobre o 25 de abril P/M ■ Professor Orlando Santos em 
articulação com a BE/CRE

Comunidade Educativa x BECRE
Recursos áudio  e 
vídeo;
Cartolinas,
Material de desenho

10 €
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Localizar os países da Europa.
Identificar as principais 
características dos países da 
Europa. 
Selecionar corretamente 
informação.
 Promover o gosto pelo trabalho 
em equipa

Dia da Europa P/M ■ Professora de Geografia; BE/CRE Alunos do 7º ano x Cartolinas
Cola
Marcadores
Fotocópias

5 €

Promover a prática de exercício 
físico para prevenir o 
aparecimento/aumento da 
obesidade
Incentivar a adoção de hábitos 
alimentares equilibrados e 
seguros 

Dia Nacional da Luta contra a 
Obesidade

P/M ■ Professores de Ciências 
Naturais/LC e BE/CRE

Comunidade Educativa x Recursos da BE/CRE

Sensibilizar os alunos para a 
importância da biodiversidade.

Dia da Terra e da Biodiversidade P/M ■ BE/CRE
Professores de Ciências 
Naturais/LC

Alunos do 2º e 3º ciclo x Recursos da BE/CRE

- Valorizar a importância do dia da 
mãe
- Apelar à vivência de valores que 
permitam ter uma melhor relação 
com a mãe
- Promover a relação entre mãe e 
filhos

Dia da mãe P/M ■ Professora de E.M.R.C.; BE/CRE 1.º, 2.º e 3.º ciclos x Recursos da BE/CRE

- Comemoração conjunta do dia 
da criança;
- Promover a articulação entre 
escolas e com a comunidade;
- Proporcionar às crianças um dia 
diferente e cheio de novas 
experiências;
- Promover o livro e a leitura.

Comemoração do Dia da Criança P/M ■ Equipa BE/CRE EPE e 1.º ciclo x Recursos da BE/CRE 20 €

Assinalar ações positivas de 
proteção e preservação do 
ambiente.
Alertar a comunidade para a 
necessidade de salvar o ambiente.
Chamada de atenção para a 
preservação do meio ambiente 
junto dos alunos

Dia do Ambiente P/M ■ Professora de Geografia; BE/CRE Comunidade Educativa x Recursos da BE/CRE

Nº de atividades planificadas 30

Ação estratégica

Objetivos Atividades Regime PM AcBE Responsáveis/ dinamizadores Público-alvo set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Recursos Orçamento Observações
 -integração no currículo da 
temática da saúde em geral, e da 
saúde oral em particular,               - 
promoção da leitura e da escrita, 
entre outras, desenvolvendo 
atividades a partir dos materiais 
lúdico-pedagógicos 
disponibilizados, aumentando a 
qualidade da divulgação e da 
informação em saúde nas escolas.

Projeto “SOBE” P/M ■ Equipa da BE/CRE
Docentes do pré- escolar e 1º ciclo
Centro de Saúde de São Pedro do 
Sul

Alunos do Pré escolar e 1º ciclo x x x x x x x x x Recursos da BE/CRE 5 €

Domínio C - Projetos e parcerias
Calendarização
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- Promover o convívio e a partilha 
entre gerações. 
- Aproximar as gerações, 
promovendo um verdadeiro 
diálogo intergeracional.
'- Incutir nos alunos uma atitude 
de empatia e valorização da 
pessoa idosa. 
- Utilizar as artes, nas suas 
diversas expressões, para 
promover aprendizagens 
significativas junto dos alunos e 
dos idosos. 
- Aproximar a escola de outros 
agentes educativos da 
comuniddade, criando parcerias 
estratégicas, conducentes a um 
ambiente harmonioso e implicado 
no efetivo crescimento saudável 
das crianças.
- -Quebrar o isolamento social dos 
idosos institucionalizados. 

Convívio com a ARCA P/M Equipa BE/CRE comunidade educativa x x x x x x x x Recursos da BE/CRE

Nº de atividades planificadas 2

Ação estratégica

Objetivos Atividades Regime PM AcBE Responsáveis/ dinamizadores Público-alvo set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Recursos Orçamento Observações
Melhorar os serviços prestados 
pela BE/CRE.
Melhorando a oferta disponível.

Elaboração do Plano Anual de 
Atividades

P / M ■ ■ Equipa BE/CRE Comunidade Educativa x x x BE/CRE

Melhorar os serviços prestados 
pela BE/CRE.
Melhorando a oferta disponível.

Reforço da presença em linha da 
BE/CRE, atualização do Blog

P / M ■ ■ Equipa BE/CRE Comunidade Educativa x x x x x x x x x x x BE/CRE

Melhorar os serviços prestados 
pela BE/CRE.
Melhorando a oferta disponível.

Aperfeiçoamento da curadoria de 
conteúdos

P / M ■ ■ Equipa BE/CRE Comunidade Educativa x x x x x x x x x x x BE/CRE

Melhorar as condições da BE para 
a prestação dos serviços

Relatório de avaliação final P / M ■ Equipa BE/CRE Comunidade Educativa x x x BE/CRE

Nº de atividades planificadas 4

Total de atividades planificadas 38

Regime - Presencial(P), Misto (M), Não Presencial (NP) PM - Plano de melhoria ; AcBE - Referencial Aprender com a biblioteca escolar

Domínio D - Gestão da biblioteca escolar

Calendarização
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Observação:	Plano	sujeito	a	alterações	sempre	que	se	justificar	a	introdução	de	novas	atividade	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

O	Diretor	

 

_________________________________ 
(António	Luís	Silva	Martins)	

Emissão	de	Parecer	Conselho	Pedagógico	

21	de	outubro	de	2020	

Parecer Favorável 

Aprovação	Conselho	Geral	

		novembro	de	2020	

A	Presidente	do	Conselho	Geral	

	

__________________________________	
(Teresa	Maria	Almeida	Cidra	Carvalho	Figueiredo)	

	
	


