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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a alínea c) do art.º 9º do Regime de Autonomia, Administração e Gestão das Escolas, Decreto-

Lei nº 137/2012, de 2 de julho, os Planos Anual e Plurianual de Atividades (PAA/PPA) são “os documentos de 

planeamento, que definem, em função do projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e de 

programação das atividades e que procedem à identificação dos recursos necessários à sua execução”.  

Como sabemos, o Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) define princípios e linhas orientadoras gerais, 

identificados com as características da comunidade educativa, de acordo com as orientações nacionais e cria 

a matriz de suporte que vai ser concretizada no Plano Anual de Atividades (PAA), no Projeto Curricular de 

Agrupamento (PCA) e no Plano de Trabalho da Turma (PTT). É no respeito pelos princípios e valores assumidos 

pela comunidade educativa, que o PAA desenvolverá a sua ação no sentido de respeitar a Missão e Visão do 

nosso Agrupamento. 

O Projeto Educativo, o Projeto Curricular de Agrupamento, o Plano de Formação do Pessoal Docente e Não 

Docente, os Planos de Trabalho das Turmas (Projeto Curricular de Grupo na Educação Pré-escolar e Dossiê 

Digital de Turma nas turmas do 2º e 3º Ciclos) e o Regulamento Interno concretizam-se no Plano Anual de 

Atividades que articula currículo com contexto social, cultural e económico, assumindo-se o Agrupamento 

como organização aberta capaz de promover a sua autoavaliação e de responder aos desafios da diversidade e 

da heterogeneidade que hoje integram a vida das escolas/agrupamentos. 

 

Nesta linha de análise, o PAA como referencial organizativo, torna-se essencial para conhecer, programar, 

difundir e executar todas as atividades que se desenvolvem no Agrupamento durante o ano letivo.   

Projeto 
Curricular do 
Agrupamento 

Plano de 
Trabalho de 

Grupo/Turma 
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O PAA constitui-se assim não só como um desafio à Escola e à Comunidade Educativa para uma participação 

empenhada e crítica de forma a responder aos novos desafios e exigências que as necessidades da sociedade 

implicam, mas também como uma referência fundamental para a Comunidade Escolar pelo que é de todo o 

interesse que inclua a participação de todos os seus membros, dos quais se espera uma ampla colaboração 

tendo em vista o enriquecimento da vida da escola. A todos cabem responsabilidades na qualidade da educação 

que o Agrupamento de Escolas de Colmeias presta. 

A Direção do Agrupamento de Escolas de Colmeias considera que o presente Plano Anual de Atividades (PAA) 

respeita os princípios, as prioridades educativas e eixos de intervenção que constam do Projeto Educativo e 

integra um rol de atividades diversificadas que materializam as suas linhas orientadoras e procuram dar 

forma e conteúdo aos objetivos nele inscritos. À semelhança dos anos anteriores, esta proposta assenta na 

conceção de que o PAA deve constituir-se como um instrumento de trabalho e orientação que, de forma 

coerente, abranja a maioria das vertentes de intervenção no Agrupamento e possa acolher outros projetos e 

atividades que, sendo considerados úteis e pertinentes, venham a ser propostos por qualquer dos elementos 

que constituem esta comunidade educativa, desde que tenham subjacentes os objetivos estratégicos inscritos 

no Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Colmeias. 

O Plano Anual de Atividades é financiado por dotações financeiras do orçamento de estado e do orçamento 

de despesas com compensação em receitas próprias (orçamento privativo da escola), cujas verbas têm origem 

em receitas próprias, projetos e POCH. É, ainda, financiado pelos Encarregados de Educação, especialmente 

no que concerne às visitas de estudo.  

Em função das linhas orientadoras do Conselho Geral e das normas vigentes, o Conselho Administrativo irá 

gerir, com eficácia e eficiência, o plano de orçamento anual da escola nos seus múltiplos aspetos. 

O plano de afetação de recursos para o presente ano letivo de 2015/2016 está condicionado pelo acesso ao 

financiamento do POCH. Presentemente, o Agrupamento está confrontado com despesas acrescidas, 

nomeadamente as que decorrem do curso vocacional, enquanto a candidatura financeira do mesmo não é 

aprovada. 

Considerou-se prioritário continuar a manter o apoio às atividades pedagógicas dos diferentes departamentos 

curriculares, apesar de todo um esforço de contenção e de poupança que tem sido e vai ser promovido a nível 

geral.  

No desenvolvimento das suas competências, o Diretor é responsável por elaborar o Plano Anual de Atividades 

conforme o disposto na subsecção II) da alínea a) do nº 2 do artigo 20º do Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de 

julho.  

Depois de emitido o parecer do Conselho Pedagógico, o Plano Anual de Atividades é submetido à aprovação do 

Conselho Geral. 
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EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PROJETO EDUCATIVO 

 

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento 2015/2016 apresenta um quadro de ação educativa assente nos 

eixos e objetivos estratégicos definidos no Projeto Educativo, a saber: 

 

 

EIXOS DE INTERVENÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

EIXO A SUCESSO ESCOLAR 

OE.1 
Melhorar os resultados escolares do 

Agrupamento 

OE.2 
Promover a qualidade do sucesso escolar no 

Agrupamento 

EIXO B PRÁTICA PEDAGÓGICA 

OE.3 

Reforçar a articulação vertical do 

agrupamento e a promoção de práticas 

pedagógicas inovadoras 

OE.4 Melhorar a qualidade do serviço prestado 

EIXO C 

QUALIDADE DO SERVIÇO 

PRESTADO E IMPACTO NA 

COMUNIDADE 

OE.5 
Estabelecer os princípios orientadores da 

organização 

OE.6 

Melhorar a qualidade da participação e 

integração dos Encarregados de Educação 

na vida escolar do Agrupamento 

OE.7 
Gerir os recursos docentes e não docentes 

do Agrupamento 

OE.8 

Melhorar a imagem institucional do 

Agrupamento e a comunicação interna e 

externa 

OE.9 Consolidar a qualidade do serviço prestado 
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DIMENSÃO DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas de Colmeias tem uma população escolar de 866 crianças e alunos:  

NÍVEL DE 

ENSINO 

IDADE /  

ANO DE 

ESCOLARIDADE  

Nº 

TURMAS 

Nº 

ALUNOS 

Nº 

TURMAS 

Nº 

ALUNOS 

TOTAIS 

Nº 

TURMAS 

Nº 

ALUNOS 

Pré-Escolar 

3 anos 
 

66 

11 188 

50 866 

4 anos 
 

63 

5 anos 
 

52 

6 anos 
 

7 

1º Ciclo 

1º ano 1 23 

21 371 

2º ano 1 23 

3º ano 1 13 

4º ano 3 52 

1º e 2º ano 4 64 

1º e 3º ano 2 37 

1º e 4º ano 2 40 

2º e 3º ano 4 73 

2º e 4º ano 2 31 

3º e 4º ano 1 15 

2º Ciclo 
5º ano 4 64 

8 124 
6º ano 4 60 

3º Ciclo 

7º ano 3 59 

10 183 
8º ano 3 48 

9º ano 3 76 

Vocacional 1 19 

 

NÍVEIS/CICLOS 

Pré-Escolar 1ºCEB 2ºCEB 3ºCEB 

Nº 

alunos 
% 

Nº 

alunos 
% 

Nº 

alunos 
% 

Nº 

alunos 

% 

188 21.7% 371 42.8% 124 14.3% 183 21.1% 

As crianças e alunos estão organizados em 49 turmas, com a seguinte distribuição: 

Níveis/Ciclos Pré-Escolar 1ºCEB 2ºCEB 3ºCEB Curso Vocacional 

Nº Turmas 10 21 8 9 1 
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O número de crianças e alunos que beneficiam da Ação Social Escolar (ASE) é o seguinte 

CRIANÇAS E ALUNOS QUE BENEFICIAM DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ASE) 

ESCALÃO PRÉ 1ºCICLO 2ºCICLO 3ºCICLO TOTAL 

A 24 59 25 31 139 

B 31 73 22 36 162 

TOTAL 55 132 47 67 301 

Percentagem (%) 6,3% 15,2% 5,4% 7,7% 34,7% 

Nº total de crianças/alunos subsidiados 301 (35% da população escolar do Agrupamento) 
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RECURSOS HUMANOS 

 

O Agrupamento de Escolas de Colmeias tem 87 docentes, dos quais 78 têm grupo / turmas e/ou apoios 

educativos atribuídos. Há 3 docentes com dispensa da componente letiva ao abrigo do artigo 79º do ECD e o 

Diretor também não tem turmas atribuídas. Há ainda 3 docentes de baixa médica e 2 em mobilidade por 

destacamento. 

O corpo docente pertence maioritariamente ao quadro do agrupamento, sendo, na sua totalidade, 

profissionalizado, com elevado nível de estabilidade e ajustado às necessidades do agrupamento. 

O quadro do pessoal não docente também é estável. É constituído por 43 funcionários, dos quais 37 são 

assistentes operacionais (sendo 9 com vínculo à Câmara Municipal de Leiria), 5 são assistentes técnicos e 1 é 

chefe dos serviços de administração escolar. O agrupamento dispõe ainda de 1 psicólogo.   
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GESTÃO PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA 

1. Programa de Gestão Pedagógica 

1.1 Calendário Escolar 

Consideram-se atividades escolares as atividades letivas desenvolvidas com os alunos na escola ou fora dela, 

as ações previstas no plano anual de atividades que dizem respeito aos alunos dos estabelecimentos de ensino, 

as reuniões de avaliação e as provas finais de ciclo.  

O calendário para o ano escolar 2015/2016 desenvolve-se de acordo com o disposto no Despacho n.º 7104-

A/2015, (2.ª Série), de 26 de junho e constitui-se, assim, como elemento indispensável à planificação das 

atividades a desenvolver por cada um dos estabelecimentos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário, tendo em vista a execução do seu projeto educativo e do seu plano anual de atividades. 

O calendário escolar para 2015/2016 do Agrupamento de Escolas de Colmeias foi aprovado pelo Conselho 

Pedagógico em 15 de julho de 2015 e obteve pronúncia favorável do Conselho Geral em 16 de julho de 2015. 

 

Educação Pré-Escolar 

1.º Período 

Início 18 de setembro de 2015  

Termo 22 de dezembro de 2015         

2.º Período 

Início 4 de janeiro de 2016 

Termo 24 de março de 2016               

3.º Período 

Início 4 de abril de 2016 

Termo 1 de julho de 2016  

Interrupções das atividades educativas para a educação pré-escolar 

Interrupções  5 dias úteis (seguidos ou interpolados) 

1.º 23, 28, 29, 30 e 31 de dezembro 2015 

2.º de 8 a 10 de fevereiro de 2016 

3.º 28, 29, 30, 31 de março e 1 de abril de 2016 
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Ensino Básico 

1.º Período 

Início 18 de setembro de 2015  

Termo 17 de dezembro de 2015 

2.º Período 

Início 4 de janeiro de 2016 

Termo 18 de março de 2016 

3.º Período 

Início 4 de abril de 2016 

Termo 

3 de junho de 2016 - para os alunos do 9.º ano  

9 de junho de 2016 - para os alunos dos  1.º, 2.º, 3.º, 4.º(1), 5.º, 6.º (1), 7.º e 8.º  anos  

12 de julho de 2016 – para os alunos dos 4º e 6º anos que venham a ter acompanhamento extraordinário 

(2). 

(1) Formalização da avaliação sumativa interna até 17 de junho de 2016, inclusive. 

(2) De 22 de junho a 12 de julho de 2016. 

Interrupções letivas para o ensino básico 

Interrupções Datas 

1.º de 18 a 31 de dezembro de 2015 

2.º de 8 a 10 de fevereiro de 2016 

3.º de 21 de março a 1 de abril de 2016 

1.2 Plano de Atividades da Direção do Agrupamento 

As atividades da Direção têm como referencial o quadro normativo em vigor, o Projeto Educativo, o Projeto 

Curricular do Agrupamento, o Regulamento Interno, assim como as indicações e linhas orientadoras do 

Conselho Geral. 

São objetivos operacionais da atividade da Direção, para 2015/2016: 

 Organizar o funcionamento das atividades escolares orientadas para a consecução dos objetivos do 

Projeto Educativo; 

 Promover esforços para a melhoria das aprendizagens e dos resultados escolares; 

 Procurar garantir a ocupação plena dos alunos durante o respetivo horário letivo, sempre que possível; 

 Incentivar os diferentes intervenientes da comunidade educativa a colaborar na implementação de 

práticas de melhoria em resultado de processos de autoavaliação; 

 Proceder à avaliação de pessoal docente e não docente, de acordo com a legislação em vigor; 

 Promover o desenvolvimento profissional de pessoal docente e não docente, em parceria com o Centro 

de Formação de Associação de Escolas da Rede Cooperação e Aprendizagem (Batalha); 
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 Proporcionar condições de aprendizagem para os alunos; 

 Desenvolver esforços para a manutenção das condições físicas das escolas, assim como os respetivos 

espaços exteriores; 

 Fomentar clima de cooperação, confiança e responsabilidade, entre os diversos membros da 

comunidade educativa; 

 Aprofundar o desenvolvimento de mecanismos de acesso à informação e comunicação potenciadores 

de melhores condições de participação. 

 

Atividades a desenvolver pela Direção e respetiva calendarização 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Organizar as atividades letivas e de acompanhamento de alunos em congruência 

com os objetivos traçados no Projeto Educativo. 
setembro de 2015 

Receção aos novos alunos e respetivos encarregados de educação. setembro de 2015 

Reunião Geral de Docentes (Educadores / Professores) do Agrupamento. setembro de 2015 

Abertura oficial do ano letivo 2015/2016 – Atividades de receção às crianças do 

Pré-Escolar e aos alunos e alunas do 1º, 2º e 3º Ciclos setembro de 2015 

Apresentar os documentos orientadores do Agrupamento (Projeto Educativo, 

Plano Anual de Atividades, Projeto Curricular) ao Conselho Geral. 
Até ao final do 1º período 

Avaliar as atividades pedagógicas realizadas durante o 1.º período. janeiro de 2016 

Organizar as provas de equivalência à frequência e as provas finais de ciclo, de 

acordo com calendário estabelecido superiormente. fevereiro/março de 2016 

Avaliar as atividades pedagógicas desenvolvidas ao longo do 2.º período. abril de 2016 

Promover, em articulação com o Psicólogo, sessões de esclarecimento sobre as 

saídas pós 9º ano. abril e maio de 2016 

Elaborar relatório final da execução do plano anual de atividades a submeter à 

apreciação do Conselho Geral. Final de junho de 2016 

Elaborar relatório final da execução da 1ª etapa de desenvolvimento do 

Projeto Educativo 2015/2018. 
Final de junho de 2016 

Elaborar relatório anual de progresso do Contrato de Autonomia. Final de junho de 2016 

Promover a análise dos resultados da informação relativa à aprendizagem dos 

alunos - Avaliação do impacto das atividades desenvolvidas nos resultados escolares 

de 2015/2016 e elaborar o Plano Estratégico para 2016/2017. 

Final de junho de 2016 
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ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Planear, coordenar, superintender e assegurar a execução das atividades e 

serviços do Agrupamento no âmbito das respetivas atribuições formais e com o 

parecer do Conselho Geral. 

Ao longo do ano letivo 

Participar nos órgãos formais em que tem assento o Diretor. Ao longo do ano letivo 

Promover, em conjunto com o Conselho Pedagógico, ações de formação e 

sensibilização a docentes e não docentes, de acordo com o Pano de Formação do 

Agrupamento. 
Ao longo do ano letivo 

Apoiar e acompanhar a execução de projetos estruturantes do PAA. Ao longo do ano letivo 

Promover e acompanhar, juntamente com o Conselho Pedagógico, a execução 

adequada do Projeto Educativo e da Adenda ao Contrato de Autonomia. Ao longo do ano letivo 

Supervisionar, em conjunto com o Conselho Pedagógico, processos de avaliação de 

alunos, tendo em conta critérios e planificações definidos no início do ano 

letivo. 
Ao longo do ano letivo 

Proceder à avaliação do pessoal docente e não docente, de acordo com o quadro 

legal em vigor. Ao longo do ano letivo 

Organizar celebrações que incluam pessoal docente e não docente do 

Agrupamento. 

Jantar de natal – dezembro 

de 2015 

Encerramento do ano letivo – 

julho de 2016 

Promover a revisão de critérios de distribuição de serviço docente, tendo em 

conta o quadro legal vigente, as prioridades definidas e os projetos a 

implementar. 
junho/julho de 2016 

 

Indicadores de Medida / Evidências a recolher  

Indicadores de Medida Fonte de evidências a recolher 

Nº de atividades realizadas 
Relatório intermédio e final de execução do Plano 

Anual de Atividades. 

1.3 Plano de Atividades do Conselho Pedagógico 

As atividades do Conselho Pedagógico têm como referencial o quadro normativo em vigor, o Projeto Educativo 

e o Regulamento Interno. 

São objetivos operacionais da atividade do Conselho Pedagógico, para 2015/2016: 

 Incentivar e apoiar iniciativas de índole formativa e cultural. 

 Apresentar propostas para a elaboração do Plano Anual de Atividades e pronunciar-se sobre o 

respetivo projeto. 

 Colaborar, em conjunto com outros elementos da comunidade educativa, cooptados para o efeito, nas 

atividades de acompanhamento da execução do Projeto Educativo, do Projeto Curricular, do Plano 

Anual de Atividades e da Adenda ao Contrato de Autonomia. 

 Promover e supervisionar a congruência entre práticas de ensino-aprendizagem e práticas de avaliação 

de aprendizagens de alunos. 
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 Analisar projetos, planos e documentos de índole pedagógica e dar sugestões para o seu 

desenvolvimento, implementação e avaliação. 

 Fornecer juízos qualitativos acerca do desenvolvimento de projetos e da atividade pedagógica do 

Agrupamento. 

 Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação docente. 

 Definir os critérios para a contratação de pessoal docente, de acordo com o disposto na legislação 

aplicável. 

 Pronunciar-se sobre proposta de regulamento interno. 

 Promover a formação e atualização dos profissionais do Agrupamento, em colaboração com o Centro 

de Formação de Associação de Escolas da Rede Cooperação e Aprendizagem (Batalha), a partir de 

necessidades identificadas, incluindo-as no Plano Anual de Formação. 

 Dar pareceres sobre questões de âmbito pedagógico; 

 Colaborar na autoavaliação do Agrupamento; 

 Colaborar na elaboração do Plano de Melhoria 2015/2018. 

Atividades a desenvolver pelo Conselho Pedagógico e respetiva calendarização 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Análise e aprovação de propostas para o Plano Anual de Atividades, incluindo 

plano de formação de pessoal docente e não docente. 

Preparação das reuniões de conselhos de turma intercalares e aprovação 

dos respetivos guiões e registos. 

outubro de 2015 

Avaliação intermédia do desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

Apreciação de documentos de registo de avaliação de alunos. 

Preparação das reuniões de conselhos de turma de final do 1.º período e 

aprovação dos respetivos guiões e registos. 

novembro/dezembro de 

2015 

Análise de avaliação de final do 1.º Período e reflexão sobre as atividades e 

planos de melhoria e de recuperação propostos. 

Definição de linhas orientadoras para conselhos de turma intercalares de 

2.º período e aprovação dos respetivos guiões e registos. 

Apreciação da equipa que compõe o secretariado de exames para 2016. 

 

janeiro de 2016 

Aprovação do calendário das provas de equivalência à frequência, a elaborar 

a nível da escola. 

Reflexão sobre o decurso das reuniões dos conselhos de turma intercalares. 

fevereiro de 2016 

Aprovação das orientações para as reuniões dos conselhos de turma de 

final de 2º período. 
março de 2016 

Análise da avaliação de final de 2.º Período e das atividades curriculares 

realizadas. 

 

abril de 2016 
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ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Análise e aprovação de matrizes (incluindo critérios de classificação) para 

as provas de equivalência à frequência. 

Reflexão sobre o funcionamento de estruturas de articulação educativa e 

definição de propostas para a sua melhoria.  

Apreciação das propostas dos departamentos curriculares para escolha de 

manuais escolares. 

Aprovação das orientações para as reuniões dos conselhos de turma de 

final de 3º período – 6º e 9º ano. 

maio de 2016 

Apreciação de critérios para a elaboração de horários para 2016/2017. 

Apreciação de critérios para a distribuição de serviço docente em 

2016/2017. 

Apreciação de propostas de atividades de enriquecimento curricular para 

2016/2017. 

Revisão de critérios de constituição de turmas para 2016/2017. 

junho de 2016 

Análise da avaliação de final de 3.º Período e das atividades curriculares 

realizadas. 

Apreciação de propostas para o plano anual de atividades de 2016/2017. 

Definição de calendário escolar para 2016/2017. 

Apreciação de resultados de autoavaliação de escola e do plano de melhoria 

2015/2016. 

Apreciação de processos de revisão de classificação e de retenções repetidas 

(caso existam). 

julho de 2016 

Análise e aprovação de propostas de visitas de estudo não previstas no 

Plano Anual de Atividades. 
Ao longo do ano letivo 

Desenvolvimento e acompanhamento de plano de formação anual. Ao longo do ano letivo 

Acompanhamento de projetos e atividades de âmbito pedagógico. Ao longo do ano letivo 

Colaboração no processo de autoavaliação de agrupamento. Ao longo do ano letivo 

Supervisão dos processos de contratação de pessoal docente por oferta de 

escola. 
Ao longo do ano letivo 

 

Calendário de reuniões do Conselho Pedagógico 

As reuniões decorrem, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário. As 

reuniões ordinárias do Conselho Pedagógico para o presente ano letivo estão previstas para as seguintes 

datas: 

1º Período 

2 de setembro de 2015 

16 de setembro de 2015 

14 de outubro de 2015 

11 de novembro de 2015 

9 de dezembro de 2015 

  

2º Período 

13 de janeiro de 2016 

17 de fevereiro de 2016 

9 de março de 2016 
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3º Período 

13 de abril de 2016 

11 de maio de 2016 

8 de junho de 2016 

8 de julho de 2016 

15 de julho de 2016 

Indicadores de Medida / Evidências a recolher  

Indicadores de Medida Fontes de evidências a recolher  

Nº de atividades realizadas 

Relatório intermédio e final de execução do Plano 

Anual de Atividades. 

Atas do Conselho Pedagógico. 

1.4 Plano de Atividades do Conselho Geral 

O Conselho Geral rege-se pelo disposto no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e no Regulamento Interno do Agrupamento.  

São objetivos operacionais da atividade do Conselho Geral: 

 Aprovar o Projeto Educativo, acompanhar e avaliar a sua execução; 

 Aprovar o Regulamento Interno; 

 Aprovar o Plano Anual de Atividades; 

 Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do Plano Anual de 

Atividades; 

 Definir linhas orientadoras para elaboração do orçamento; 

 Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das atividades no domínio da 

ação social escolar; 

 Aprovar o relatório de contas de gerência e emitir pareceres sobre a mesma; 

 Apreciar os resultados do processo de autoavaliação e do Plano de Melhoria 2015/2018; 

 Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; 

 Acompanhar o funcionamento da Escola nos seus múltiplos aspetos e a implementação do Projeto 

Educativo, do Projeto Curricular de Escola e da Adenda ao Contrato de Autonomia; 

 Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

 Definir os critérios para a participação do agrupamento em atividades pedagógicas, científicas, 

culturais e desportivas; 
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 Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do projeto educativo e 

o cumprimento do plano anual de atividades; 

 Aprovar o mapa de férias do Diretor; 

 Aprovar o plano das atividades de enriquecimento curricular (1º ciclo); 

 Emitir parecer sobre recurso relativamente a medidas sancionatórias aplicadas por professores ou 

pelo Diretor; 

 Aprovar as alterações ao regulamento interno; 

 Aprovar a constituição da equipa de autoavaliação; 

 Aprovar o plano de ação da equipa de autoavaliação; 

 Autorizar a constituição de equipas de assessoria técnico-pedagógica; 

 Emitir parecer relativo a recurso sobre os resultados da avaliação de desempenho docente (apenas o 

presidente do conselho geral). 

O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que seja 

convocada pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em 

efetividade de funções ou por solicitação do Diretor. 

Atividades a desenvolver pelo Conselho Geral e respetiva calendarização 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Apreciação e aprovação da proposta de Plano Anual de Atividades e demais 

documentos orientadores da vida do agrupamento. 

Definição de linhas orientadoras para elaboração de projeto de orçamento de 

Escola para 2016. 

1º Período 

Apreciação e aprovação de relatório de contas de gerência do Conselho 

Administrativo relativa ao ano de 2015. 
2º Período 

Apreciação do plano de melhoria de acordo com os resultados da autoavaliação 

de agrupamento e da adenda ao contrato de autonomia. 

Apreciação de relatório crítico de aplicação do plano anual de atividades. 

Definição de linhas orientadoras para o ano letivo de 2016/2017. 

3º Período 

Acompanhamento do funcionamento da Escola nos seus múltiplos aspetos. 

Acompanhamento do processo de autoavaliação de agrupamento. 
Ao longo do ano letivo 

Indicadores de Medida / Evidências a recolher  

Indicadores de Medida Fonte de evidências a recolher 

Nº de atividades realizadas Atas do Conselho Geral. 
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1.5 Plano de Atividades dos Departamentos Curriculares 

Calendarização Atividades Intervenientes 

setembro de 2015 

 Definir os procedimentos a adotar para a avaliação diagnóstica. 

 Definir e coordenar os procedimentos e formas de atuação no domínio 

da avaliação das aprendizagens.  

 Elaborar as planificações das diferentes áreas disciplinares 

(articulação vertical e horizontal).  

 Elaborar os regimentos dos respetivos departamentos. 

 Definir a constituição grupos/equipas de trabalho que realizarão 

tarefas específicas, ao longo do ano letivo. 

 Elaboração do PAA tendo em conta prioridades educativas, metas e 

objetivos operacionais fixados no Contrato de Autonomia e Projeto 

Educativo do Agrupamento. 

 Elaboração/Atualização dos documentos orientadores do 

Agrupamento. 

Todos os docentes 

que integram as 

respetivas 

estruturas de gestão 

intermédia 

outubro de 2015 
 Elaborar o Projeto Curricular de Grupo estabelecendo estratégias de 

concretização e desenvolvimento das OCEPE e do PCA. 

Departamento 

Curricular da 

Educação Pré-

escolar 

novembro de 2015  Refletir sobre os resultados da avaliação diagnostica e intercalar. Departamentos 

Curriculares 

dezembro de 2015 

(1º Ciclo e pré-

escolar ) 

janeiro de 2016 

 Avaliar o cumprimento das planificações. 

 Refletir sobre o sucesso/insucesso no 1º período. 

 Monitorizar o cumprimento das metas definidas no Projeto Educativo 

e Plano de Melhoria. 

 Elaborar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas. 

 Coordenar procedimentos e formas de atuação no domínio de 

estratégias de diferenciação pedagógica. 

 Proceder à avaliação intermédia do PAA. 

 Refletir sobre as atividades e documentos desenvolvidos no âmbito 

dos grupos de trabalho. 

Departamentos 

Curriculares 

março/abril de 

2016 

 

 

 Proceder à análise dos resultados das reuniões de avaliação formativa 

do 2º Período.  

 Monitorizar o cumprimento das metas definidas no Projeto Educativo 

e Plano de Melhoria. 

 Avaliar o cumprimento das planificações.  

 Refletir sobre o sucesso / insucesso no 2º período. 

 Coordenar procedimentos e formas de atuação no domínio de 

estratégias de diferenciação pedagógica. 

 Avaliação sumativa interna do 4º, 6º e 9º ano de escolaridade (Provas 

de equivalência à frequência). 

 Elaborar proposta de aulas de apoio para os alunos dos 4º, 6º e 9º 

anos sujeitos a prova final nacional a Português, e Matemática, a 

operacionalizar no decurso do mês de Junho entre o final do 3º 

Período e a data das provas. 

 Refletir sobre as atividades e documentos desenvolvidos no âmbito 

dos grupos de trabalho. 

Departamentos 

Curriculares 
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Calendarização Atividades Intervenientes 

maio de 2016  

(pré-escolar) 

 Finalizar o processo inerente à operacionalização e desenvolvimento 

do momento comum na educação pré-escolar. 

 Ajustar/reajustar os procedimentos a desenvolver nos casos de 

crianças que por parecer do Educador não devam ingressar no 1º CEB.  

Departamento do 

Pré-escolar 

julho de 2016 

 Rever os critérios de avaliação dos alunos e apresentar eventuais 

propostas de reajustamento. 

 Proceder ao balanço do cumprimento das planificações e definição de 

estratégias/medidas a adotar no próximo ano letivo. 

 Proceder à avaliação do trabalho desenvolvido no âmbito da 

articulação curricular.  

 Proceder ao balanço final das atividades e documentos desenvolvidos 

no âmbito dos grupos de trabalho. 

 Elaborar relatório de avaliação do grau de execução e de eficácia do 

Plano Anual de Atividades 2015/2016. 

 Realizar o balanço do ano letivo, tendo em conta, entre outros, os 

seguintes indicadores: a) Resultados escolares dos alunos; b) 

Ambiente de trabalho criado; c) Cumprimento dos programas 

curriculares das diferentes disciplinas; d) Condições de segurança da 

escola. 

 Elaborar o Relatório Crítico de Atividades com contributos dos 

docentes do Departamento.  

 Organizar Metas/Conteúdos essenciais por área disciplinar e 

disciplina/ciclo/ano.  

 Elaborar proposta de distribuição de serviço docente para o ano 

letivo seguinte (componente letiva e componente não letiva). 

Departamentos 

Curriculares 

Indicadores de Medida / Evidências a recolher  

Indicadores de Medida Fontes de evidências a recolher 

Nº de atividades realizadas 

Relatório intermédio e final de execução do Plano 

Anual de Atividades. 

Relatório crítico de atividades dos 

Coordenadores de Departamento Curricular. 

Atas dos Departamentos Curriculares. 
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1.6 Plano de Atividades do Conselho dos Diretores de Turma 

Atividades Calendarização 

REUNIÃO DO CONSELHO DOS DIRETORES DE TURMA: 
 Aspetos funcionais: recolha de informações sobre alunos com vista a proceder à 

caracterização da turma; sensibilização para matérias como: a importância e 

utilização uniformizada da caderneta por todos os elementos do CT, registo 

uniforme de faltas; registo e informação à/ao DT das faltas de material e de 

TPC; informações sobre procedimentos: afixação/divulgação da informação da 

Coordenadora dos DT, organização uniforme do dossiê da Turma e do Processo 

Individual do Aluno. Outras indicações de carácter prático; 

 Tarefas a desenvolver até ao final do corrente mês, conforme decisões tomadas 

no Conselho de Diretores de Turma; 

 Utilização do programa informático – Área de Alunos: escolha de uma password 

(5 letras), lançamento/gravação/justificação de faltas, comunicações aos 

Encarregados de Educação e comunicações diversas, bem como a possibilidade 

de utilização dos dados estatísticos para análise em sede de CT/Departamento 

Curricular;  

 Planificação da Formação Integral do Aluno/Critérios de avaliação e perfil do 

aluno; 

 Constituição de equipas de trabalho e distribuição de tarefas; 

 Manual de procedimentos; 

 Preparação da receção aos alunos/pais e EE: 

 Elaboração do Regimento do Conselho de Diretores de Turma e do Plano Anual de 

Atividades. 

 

ABERTURA DO ANO LETIVO: 

 Receção dos/as alunos/as pelos/as DT; 

 Integração dos/as alunos/as na Escola; 

 Papel ativo dos “Padrinhos” no acolhimento às turmas do 5º ano; 

 Interiorização do espaço físico da Escola (5º anos e alunos/as novos/as) 

Sessão de trabalho com os alunos: 

 Preenchimento do inquérito ao aluno; 

 Tratamento dos dados dos inquéritos para a caracterização da turma; 

 Análise de alguns artigos do Regulamento Interno da Escola – regras de 

comportamento, pontualidade, assiduidade, justificação de faltas, Disciplina, 

Quadro de Mérito, etc.; 

 Análise do estatuto do aluno; 

 Organização das estruturas da Escola – horários;  

 Análise e preenchimento da Caderneta do Aluno; 

  Informação sobre os horários dos transportes escolares; 

 Registo do material escolar obrigatório (a definir pelo Conselho de Turma para 

todas as disciplinas e especificamente por cada docente). 

 Sensibilização para a eleição do/a Delegado/a e Subdelegado/a de Turma, bem 

como do/a delegado/a do Ambiente – preparação para uma atuação correta e 

exemplar destes elementos; explicitação da importância do fator tempo para 

melhor conhecimento dos/as alunos/as entre si e no seio do grupo-turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

setembro de 2015 
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Atividades Calendarização 

REUNIÃO DO CONSELHO DE TURMA: 

 Caracterização da turma; 

 Coordenação e uniformização de atitudes, procedimentos e estratégias de 

ensino/aprendizagem entre os docentes da turma, nos domínios da integração 

escolar, relações interpessoais; 

 Especial atenção aos/às alunos/as com Plano de Acompanhamento e ao processo 

de avaliação periódica da implementação destes Planos; 

 Definição do material escolar comum a todas as disciplinas; 

 Definição dos procedimentos uniformes a adotar pelos professores 

relativamente à utilização da caderneta escolar; 

 Adoção de critérios para marcação de trabalhos de casa; 

 Consulta e análise de extratos do Regulamento Interno (RI); 

 Definição e planificação, em conjunto com o/a professor/a da educação especial, 

de estratégias/atividades de apoio educativo para os/as alunos/as avaliados ao 

abrigo do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro; 

 Apresentação/Debate de propostas para a coordenação de atividades – inclusão 

da participação dos/as EE em pelo menos uma dessas atividades; 

 Projeto “Padrinhos” no 5º e 9º ano. 

REUNIÃO COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DAS RESPETIVAS TURMAS: 

 Explicação dos procedimentos a ter para o atendimento dos/as encarregados/as 

de educação (E.E.); 

 Motivação dos/as E.E. para participarem ativamente no processo 

ensino/aprendizagem dos/as seus/suas educandos/as; 

 Tomada de conhecimento dos critérios/regras de atuação dos professores 

aprovados no respetivo Conselho de Turma, bem como do material necessário 

para cada área curricular, a comunicar pelo(s) respetivo(s) professor(es); 

 Sensibilização aos EEs no sentido de se corresponsabilizarem pelo sucesso 

escolar dos seus educandos: controlando a realização dos trabalhos de casa, os 

resultados das fichas de avaliação, contactando com maior frequência o DT, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

setembro de 2015 
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Atividades Calendarização 

 Sensibilização para questões gerais e particulares (powerpoint). 

 Apelo à leitura da Lei 51/2012, de 5 de setembro; 

 Eleição do/a Representante dos Pais/Mães da turma; 

 Preenchimento de um documento com os registos telefónicos dos/as EE para 

contacto em caso de urgência. 

 Até 23 de setembro: entrega do documento informativo com dia/hora de 

atendimento. 

CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 

 Organização do dossiê de turma; 

 Sensibilização da turma para a eleição do/a Delegado/a e Subdelegado/a; 

 Sensibilização para a figura do/a Delegado/a do Ambiente nos moldes a definir 

pela equipa do Projeto Eco Escolas; 

Tomar conhecimento do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA), do Projeto Curricular 

do Agrupamento (PCA), do Plano Anual de Atividades do Agrupamento (PAA), do 

Regulamento Interno (RI) e do Regimento da Coordenação dos Diretores de Turma. 

CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS: 

 Diálogo com os alunos a nível individual e de grupo – turma sobre a integração na 

vida escolar, os interesses e necessidades dos alunos, planeamento e 

concretização de projetos. 

 Selecionar as informações genéricas mais relevantes para a turma (consultar 

atas, sínteses sobre os/as alunos/as avaliados/as ao abrigo do DL 3/2008; 

consultar outras sínteses e informações sobre percursos escolares / 

comportamento dos alunos / turma no ano letivo transato; solicitar apoios / 

referências à Direção, aos anteriores DT e professores dos alunos); 

 Analisar os dados recolhidos da avaliação diagnóstica e proceder ao reajuste da 

planificação concertada de atividades e estratégias. 

REUNIÃO DO CONSELHO DE TURMA: 

 Apresentação/Debate de propostas para a coordenação de atividades da turma; 

 Avaliação das estratégias anteriormente adotadas e eventual reformulação; 

 Planificação articulada; 

 Reflexão sobre atividades que passem pela participação ativa dos/as EE; 

 Avaliação da eficácia dos Planos de Acompanhamento de Atividades Pedagógicas 

implementados; 

 Elaboração de Planos de Acompanhamento de Atividades Pedagógicas; 

 Avaliação das atividades de apoio frequentadas pelos alunos, nomeadamente: 

Apoios/Projeto Fénix…;  

 Avaliação intercalar dos/as alunos/as da turma; 

 Recolha de propostas/sugestões dos/as Representantes dos/as EE. 

 

setembro / 

outubro de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 02 e 10 de 

novembro 

(reuniões 

intercalares) 
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Atividades Calendarização 

REUNIÃO DO CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA: 

 Preparação do 1º momento de avaliação sumativa. 

 Avaliação do projeto “Padrinhos”. 

 

 

REUNIÕES DOS CONSELHOS DE TURMA: 

 Preparação das reuniões; 

 Avaliação dos alunos; 

 Elaboração de Planos de Acompanhamento de Atividades Pedagógicas; 

 Avaliação dos Planos de Acompanhamento de Atividades Pedagógicas; 

 Apresentação/Debate/Seleção de propostas para atividades inerentes ao 

programa da turma; 

 Avaliação do Projeto Fénix. 

 Avaliação do projeto “Padrinhos” nas turmas do 5º e 9º anos envolvidas. 

 Avaliação das atividades de apoio frequentadas pelos alunos. 

 Avaliação da Formação Integral do Aluno. 

 

2 de dezembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 a 23 de 

dezembro 
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Atividades Calendarização 

REUNIÃO COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO: 

 Entrega das avaliações. 

 Tomada de conhecimento dos Planos de Acompanhamento de Atividades 

Pedagógicas. 

 Apoios: avaliação e eventuais novas propostas. 

REUNIÕES DOS CONSELHOS DE TURMA: 

 Ponto de situação do aproveitamento e comportamento da turma; 

 Avaliação intercalar das alunas e dos alunos; 

 Elaboração de novos Planos / Aditamentos aos Planos, caso se verifiquem as 

condições previstas na Lei; 

 Avaliação dos Planos de Acompanhamento de Atividades Pedagógicas, bem como 

avaliação de todas as modalidades de apoio frequentadas pelos alunos; 

 Planificação / Balanço das atividades que envolveram os EE; 

 Avaliação das atividades e estratégias implementadas e tomada de decisão 

sobre possíveis reajustamentos; 

 Recolha de propostas/sugestões dos/as Representantes dos/as EE. 

REUNIÃO DO CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA: 

 Preparação do 2º momento de avaliação sumativa; 

REUNIÕES DOS CONSELHOS DE TURMA: 

 Preparação das reuniões; 

 Avaliação sumativa dos/as alunos/as; 

 Avaliação dos Planos de Acompanhamento de Atividades Pedagógicas / eventuais 

reformulações; 

 Avaliação das atividades de apoio frequentadas pelos alunos, nomeadamente: 

atividade de leitura na Biblioteca, Apoios, Tutoria, Apoio Individualizado a 

Português, entre outros. 

 

dezembro 

 

 

 

 

 

 

 

11 a 18 de 

fevereiro de 2016 

(reuniões 

intercalares) 

 

 

 

 

 

 

2 de março 

 

 

 

 

 

 

21 a 24 de março 
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Atividades Calendarização 

REUNIÃO COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO: 

 Entrega das avaliações. 

 Tomada de conhecimento dos Planos de Acompanhamento de Atividades 

Pedagógicas. 

 Apoios: avaliação e eventuais novas propostas. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA: 

 Preparação do 3º momento de avaliação sumativa. 

 

 

REUNIÕES DOS CONSELHOS DE TURMA: 

 Preparação das reuniões; 

 Avaliação dos/as alunos/as – 3º momento de avaliação sumativa; 

 Preenchimento da documentação necessária e alusiva a este momento; 

 Avaliação das atividades que envolveram os/as EE. 

 

REUNIÃO COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO: 

 A realizar para o 6º e 9º ano; 

 A realizar para o 5º, 7º e 8º anos. 

 

CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 

 Apresentação do relatório crítico da Direção de Turma à Direção. 

CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 

 Renovação de matrículas; 

 Dossiê do aluno/arquivo morto: separação do material de acordo com as 

indicações emanadas da Direção / Conselho de Diretores de Turma; 

 Organização final do dossiê de turma. 

 

 

REUNIÃO DO CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA 

 Avaliação do trabalho desenvolvido; 

 Apresentação de propostas; 

 Constituição de equipas de trabalho para tarefas a desenvolver. 

 

 

 

março 

 

 

 

 

 

 

25 de maio 

 

 

 

 

 

6º ano (entre 2 e 

7 de junho) 

9º ano (entre 30 

de maio e 2 de 

Junho) 

5º, 7º e 8º anos 

(entre 13 e 16 de 

junho) 

 

 
A definir 

 

 

 

 

 

 

junho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

julho 
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Atividades Calendarização 

E AINDA…. 

      - Coordenar e acompanhar o desenvolvimento da atividade dos pompons para   

celebrar os vinte anos da nossa Escola. 

 Verificar a assiduidade dos alunos da turma, agindo em conformidade com o 

previsto na Lei 51/2012, de 5 de setembro. 

 Apreciar os justificativos das faltas dos alunos. 

 Estabelecer contactos com os diferentes parceiros/atores educativos. 

 Divulgar informações respeitantes à estrutura organizacional e funcional da 

escola. 

 Organizar e manter atualizado o dossiê da direção de turma. 

 Acompanhar eventuais questões de natureza disciplinar e/ou de insucesso 

escolar. 

 Preparar e presidir as reuniões de conselho de turma.  

 Planificar, coordenar e acompanhar as atividades de natureza interdisciplinar. 

 Sensibilizar os EE no sentido de os envolver na vida escolar dos seus/suas 

filhos/as. 

 Assegurar a articulação de conteúdos / atividades/projetos. 

 Acompanhar o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos. 

 Registar elementos constitutivos do relatório crítico de Direção de Turma a 

elaborar. 

 Reunir as equipas do Conselho de Diretores de Turma tal como estipulado pelo 

Regimento. 

Ao longo ao ano 

letivo 

 

 

Indicadores de Medida / Evidências a recolher  

Indicadores de Medida Fontes de evidências a recolher 

Nº de atividades realizadas 

Relatório intermédio e final de execução do Plano 

Anual de Atividades. 

Atas do Conselho dos Diretores de Turma 

Relatório crítico de atividades da Coordenadora 

dos Diretores de Turma. 

Atas dos Conselhos de Turma (2º e 3º Ciclo). 
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1.7 Calendário das reuniões dos Departamentos Curriculares da Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo e 

dos Conselhos de Turma (2º e 3º Ciclos) para efeitos de diagnóstico/caraterização dos 

grupos/turmas, de avaliação intercalar (1º e 2º período), de avaliação final (1º, 2º e 3º períodos) 

e da entrega das avaliações do 1º, 2º e 3º período aos Pais/Encarregados de Educação 

Período letivo Reuniões Calendarização 

1º Período 

Reunião intercalar do 1º Ciclo 4 de novembro de 2015  

Reuniões intercalares do 2º e 3º Ciclos Entre 2 e 10 de novembro de 2015 

Reuniões de avaliação do 1º Período – Educação 

Pré-Escolar  
21 de dezembro de 2015 

Reuniões de avaliação do 1º Período – 1º Ciclo  

18 de dezembro de 2015 - Preparação dos 

materiais/documentos 

21 de dezembro de 2015 - Reunião de Avaliação 

Entrega das avaliações aos Pais/Encarregados 

de Educação (1º Ciclo) 

22 de dezembro de 2015  

(em hora a definir em cada estabelecimento) 

Reuniões de avaliação do 1º Período – 2º e 3º 

Ciclos/Curso Vocacional  

Entre 18 e 23 de dezembro de 2015 – Preparação/Realização 

das Reuniões de Avaliação 

Entrega das avaliações aos Pais/Encarregados 

de Educação (2º e 3º Ciclos/Curso Vocacional) 23 de dezembro de 2015 

2º Período 

Reunião intercalar do 1º Ciclo 3 de fevereiro de 2016  

Reuniões intercalares do 2º e 3º Ciclos Entre 11 e 18 de fevereiro de 2016 

Reuniões de avaliação do 2º Período – 

Educação Pré-Escolar  
21 de março de 2016 

Reuniões de avaliação do 2º Período – 1º Ciclo  

21 e 22 de março de 2016 – Preparação dos 

materiais/documentos 

23 de março de 2016 (9h30) – Reunião de Avaliação 

Entrega das avaliações aos Pais/Encarregados 

de Educação (1º Ciclo) 

23 de março de tarde ou 24 de março de 2016 

(em horário a definir em cada estabelecimento) 

Reuniões de avaliação do 2º Período – 2º e 3º 

Ciclos/Curso Vocacional  

Entre 21 e 25 de março de 2016 – Preparação/Realização 

das Reuniões de Avaliação 

Entrega das avaliações aos Pais/Encarregados 

de Educação (2º e 3º Ciclos/Curso Vocacional) 25 de março de 2016 

3º Período 

Reuniões de avaliação do 3º Período – 

Educação Pré-Escolar  
4 de julho de 2016 

Reuniões de avaliação do 3º Período  

4º ano de escolaridade – Entre 2 e 7 de junho de 2016 - 

Reuniões de Avaliação 

6º ano de escolaridade - Entre 2 e 7 de junho de 2016- 

Reuniões de Avaliação 

9º ano de escolaridade - Entre 30 de maio e 2 de junho de 

2016- Reuniões de Avaliação 

1º, 2º e 3º anos de escolaridade (1º Ciclo) - Dias 13, 14 e 15 

de junho de 2016 - Preparação dos materiais/documentos  

16 de junho de 2016- Reunião de Avaliação  

5º, 6º, 7º e 8º anos de escolaridade (2º e 3º Ciclos) - Entre 13 

e 17 de junho de 2016 – Preparação/Realização das Reuniões 

de Avaliação 

Entrega das avaliações aos Pais/Encarregados 

de Educação (1º Ciclo) 

17 de junho de 2016   

(em horário a definir em cada estabelecimento) 

Entrega das avaliações aos Pais/Encarregados 

de Educação (2º e 3º Ciclos/Curso Vocacional) 
A definir 
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2. Programa de Gestão Administrativa 

2.1 Princípios orientadores do Conselho Administrativo 

As atividades do Conselho Administrativo têm por referência o quadro normativo em vigor, o Projeto 

Educativo, o Regulamento Interno e as linhas orientadoras do Conselho Geral. 

São objetivos da atividade do Conselho Administrativo: 

 Gerir com eficácia e eficiência o plano de orçamento anual de escola; 

 Zelar pela conservação dos espaços e do equipamento, promovendo a reparação ou recuperação de 

instalações e/ou equipamentos; 

 Promover a afetação de recursos financeiros necessários à implementação de prioridades educativas; 

 Afetar recursos financeiros para iniciativas de âmbito pedagógico promotoras de melhores condições 

de aprendizagem e de coesão entre os membros da comunidade escolar; 

 Afetar recursos para melhorar a comunicação interna, designadamente no âmbito da comunicação 

interna e da monitorização de resultados. 

2.2. Calendário das reuniões do Conselho Administrativo 

As reuniões do Conselho Administrativo decorrem ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 

sempre que necessário. 

2.3. Indicadores de Medida / Evidências a recolher  

Indicadores de Medida Fontes de evidências a recolher 

Nº de atividades realizadas 

Relatório intermédio e final de execução do Plano 

Anual de Atividades. 

Atas do Conselho Administrativo. 
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2.4. Plano Orçamental 

O orçamento anual de escola é composto por dotações financeiras do Estado, para satisfação de despesas 

regulares, e valores de compensação em receita. 

Tendo em conta as orientações do Conselho Geral, a aplicação das verbas de compensação em receita 

(receitas próprias) devem ser prioritariamente canalizadas para: 

 Consignar as verbas necessárias à implementação do Projeto Educativo, do Projeto Curricular de 

Escola e à realização das atividades previstas no Plano Plurianual de Atividades; 

 Dar continuidade às iniciativas levadas a cabo no ano anterior, em matéria de melhoria, manutenção, 

reparação e recuperação de espaços, instalações e equipamentos; 

 Apoiar o desenvolvimento de projetos pedagógicos; 

 Financiar a sessão de entrega de Prémios do Quadro de Mérito; 

 Apoiar iniciativas direcionadas para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. 
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PREVISÃO ORÇAMENTAL 

 

 

VERBAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS 
 

 

1.Orçamento Geral do Estado 

 

Orçamento Geral do Estado – Atividade 192 (Anos económicos de 2015 e 2016) 

 

Verbas a distribuir aos Departamentos e Subdepartamentos Curriculares e Outras estruturas 

 

Bloco  

de 

Despesa 

Departamento Curricular / Outros  
Professores 

responsáveis 

4º 

Trimestre 

(2015) 

1º Semestre 

(2016) Total 

Bloco B 
Aquisição de jornal desportivo para a 

Biblioteca 
Pedro Marques 60,00 € 90,00 € 150,00 € 

Bloco D 

Línguas Pedro Marques 60,00 € 90,00 € 150,00 € 

Ciências Sociais e Humanas Fernando Silva 30,00 € 60,00 € 90,00 € 

Matemática e Ciências Experimentais Sandra Figo 10,00 € 200,00 € 210,00 € 

Expressões  Helena Rosa 90,00 € 200,00 € 290,00 € 

VERBA TOTAL 250,00 € 640,00 € 890,00 € 
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Orçamento Geral do Estado – Atividade 197 – Funções Não Letivas  

(Anos económicos de 2015 e 2016) 

 

Verbas a distribuir aos Projetos 

 

Bloco  

de Despesa 

Departamento/Subdepartamento 

Curricular/Outras estruturas 

Professores 

responsáveis 

4º Trimestre 

(2015) 

1º Semestre 

(2016) Total 

Bloco B 

Class. Económica 06.02.03C000 Diversas 

Outras  

Class. Económica 02.01.20 Material de 

Educ., Cultura e Recreio (Aquisição de 

Fundo Documental) 

Projeto "ALer+” 

Cláudia Mota 800,00 € ----------- 800,00 € 

Bloco D 

Class. Económica 06.02.03C000 Diversas 

Outras  

Class. Económica 02.01.08 Material de 

Escritório (Outros Gastos Correntes) 

Projeto "ALer+” 

Cláudia Mota 300,00 € ----------- 300,00 € 

Bloco H 

Despesas 

de Capital 

Class. Económica 11.02.00Outras 

Despesas de Capital - Diversos   

Class. Económica 07.01.10 Equipamento 

Básico (Aquisição de Equipamento) 

Projeto "ALer+” 

Cláudia Mota 500,00 € ----------- 500,00 € 

VERBA TOTAL 1.600,00 € ----------- 1.600,00 € 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2015/2016 
 

30/127 
 

 

 

 

Orçamento Geral do Estado – Atividade 199 – Educação Especial  

(Anos económicos de 2015 e 2016) 

 

Verbas a distribuir aos Departamentos e Subdepartamentos Curriculares e Outras estruturas 

 

Bloco  

de 

Despesa 

Departamento/Subdepartamento 

Curricular/Outras estruturas 

Professores 

responsáveis 

4º 

Trimestre 

(2015) 

1º Semestre 

(2016) Total 

Bloco D Educação Especial São Costa 199,49 € 
A atribuir 

superiormente 
199,49 € 

VERBA TOTAL 199,49 €  199,49 € 

 

 

 

 

Fonte de Financiamento 123 - Atividade 192 + Atividade 197 

(Anos económicos de 2015 e 2016) 

 

Verbas a distribuir aos Projetos e Outras Atividades 

 

Fonte 

Financia. 

Bloco  

de 

Despesa 

Departamento/Subdepartamento 

Curricular/Outras estruturas 

Professores 

responsáveis 

4º 

Trimestre 

(2015) 

1º Semestre 

(2016) Total 

FF 123 

Ativ. 192 
Bloco A Projeto Comenius Cláudia Mota 3.200,00 € -------------- 3.200,00 € 

FF 123 

Ativ. 192 
Bloco A Projeto Comenius Graça Morgado 4.660,00 € -------------- 4.660,00 € 

FF 123 

Ativ. 197 
Bloco A Projeto do Desporto Escolar  Ricardo Borges 1.312,28 € -------------- 1.312,28 € 

VERBA TOTAL 9.172,28 € -------------- 9.172,28 € 

 

 

2.Orçamento “Despesas com Compensação em Receitas” (Orçamento Privativo) 

Orçamento “Despesas com Compensação em Receitas” – Atividade 192  

(Anos económicos de 2015 e 2016) 

 

 

Bloco  

de 

Despesa 

Departamento/Subdepartamento 

Curricular/Outras estruturas 

Professores 

responsáveis 

4º 

Trimestre 

(2015) 

1º Semestre 

(2016) Total 

Bloco D Manutenção do Aquário Pedro Marques 30,00 € 30,00 € 60,00 € 
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VERBAS PARA APOIO AOS PROJETOS ESTRUTURANTES / ATIVIDADES SINGULARES 

 

 

Ano económico 2015 
 

 

 

DEPARTAMENTOS 

CURRICULARES / 

PROJETOS 

ATIVIDADES Professor(a) Coordenador(a) 

PREVISÃO 

ORÇAMENTAL 

(EUROS) 

FONTE 

FINANCIAMENTO 

Ciências Sociais 

e Humanas 
Concurso de Presépios Isabel Talefe 12 € 

Orçamento Geral 

Estado (OGE) 

Expressões 

Dia da alimentação Paula Oliveira 15 € OGE 

Elaboração de elementos decorativos 

natalícios utilizando material reciclado 
Natália Soares 60 € OGE 

Natal: Decoração do recinto escolar 
Suzana Marques/Paula 

Oliveira/Natália Soares 
130 € OGE 

Línguas Halloween  Inglês 25 € OGE 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

Dia Mundial da Alimentação Augusta Duarte (PES) 20 € OGE 

Dia Não fumador  Augusta Duarte (PES) 10 € OGE 

Dia Mundial da Luta contra Sida 
Sandra Figo/Augusta 

Duarte/Anabela Rigueiro 
5 € OGE 

Eco-Escolas 
Delegados do Ambiente  5 € OGE 

Clube Ambiente  20 € OGE 

VERBA TOTAL 302 €  
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VERBAS PARA APOIO AOS PROJETOS ESTRUTURANTES / ATIVIDADES SINGULARES 

 

 

Ano económico 2016 

 
 

DEPARTAMENTOS 

CURRICULARES / 

PROJETOS 

ATIVIDADES Professor(a) Coordenador(a) 

PREVISÃO 

ORÇAMENTAL 

(EUROS) 

FONTE 

FINANCIAMENTO 

Ciências Sociais 

e Humanas 

Exposição de trabalhos, realizadas 

pelos alunos, sobre “Expansão 

Marítima” 

Isabel Lourenço e Rosália 

Gameiro 
25 € 

Orçamento Geral 

Estado (OGE) 

Exposição de maquetas, realizadas 

pelos alunos, sobre “Aldeias 

Neolíticas” 

Fernanda Fidalgo e Rosália 

Gameiro 
25 € OGE 

Expressões 

Produção de “Pequenas Histórias” 

(animadas) 
Paula Oliveira 60 € OGE 

Exposição – Máquinas de filmar 

Tridimensionais 
Suzana Marques 30 € OGE 

ALer+ - Literatura e Cinema Educação Especial 25 € OGE 

 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

Campeonato do Ouri Sandra Figo 5 € OGE 

Campeonato de Xadrez Sandra Figo 5 € OGE 

Campeonato de Damas Sandra Figo 5 € OGE 

Campeonato do Jogo do 24 Sandra Figo 5 € OGE 

Atelier de Matemática Nuno Fernandes/Sandra Figo 10 € OGE 

Palestras - IPL Nuno Fernandes/Sandra Figo 10 € OGE 

Corvos do Lis Nuno Fernandes/Sandra Figo 10 € OGE 

Dia Mundial da Energia (alunos do 7º ano) Ondina Rosa 50 € OGE 

Campeonato do Super Tmatik Quis Corpo 

Humano 
Anabela Rigueiro 15 € OGE 

Canguru Matemática Sem fronteiras Nélia Guerra 30 € OGE 

Olimpíadas Portuguesas da Matemática Sandra Figo 10 € OGE 

Jornal de Parede Clube ambiente 20 € OGE 

Clube Inglês Susana Sousa / Tânia Febra 25 € OGE 

Comemoração de La Chandeleur Graça Morgado 10 € OGE 

Comemorações Dia dos Reis Graça Morgado 10 € OGE 

Línguas Secção Europeia de Língua Francesa Graça Morgado 30 € OGE 

Línguas / 1º 

Ciclo/Educação / 

Pré-Escolar / 

Biblioteca 

Escolar 

Semana da Leitura 

Pedro Marques / Leonor 

Pereira / Mª João Gil / 

Cláudia Mota 

100 € OGE 

Projeto PES Atividades diversas Augusta Duarte 50 € OGE 

Eco-Escolas 

Delegados do Ambiente  5 € OGE 

Clube Ambiente  20 € OGE 

Eco desfile EcoEscolas + Clube Ambiente 50 € OGE 

Equipa  Comemoração 20 anos do Agrupamento Equipa responsável 50 € OGE 

VERBA TOTAL 690,00 €  
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VERBAS PARA APOIO ÀS AÇÕES CONSTANTES DO PROJETO EDUCATIVO 2015/2018  

E A DESENVOLVER EM 2015/2016 

 

 

Ano económico 2015 

 

1 – ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO (OGE) 

AÇÕES 

PREVISÃO 

ORÇAMENTAL 

(EUROS) 

FONTE 

FINANCIAMENTO 

A.22 - Elaboração dos documentos orientadores do Agrupamento, envolvendo 

pessoal docente, pessoal não docente, alunos, encarregados de educação e 

parceiros (Projeto Curricular do Agrupamento; Plano Anual de Atividades). 

30 € 
Orçamento Geral do 

Estado (OGE) 

A.33 - Conceção de ações de formação / seminários que visem dar resposta às 

necessidades do pessoal docente e não docente, dos Encarregados de Educação e 

dos alunos sobre temáticas pertinentes para o desenvolvimento do projeto 

educativo do Agrupamento.  

A.34 - Elaboração e concretização de um plano de formação, que responda às 

reais necessidades dos intervenientes educativos, assegurando a realização de 

ações que permitam o desenvolvimento profissional e, simultaneamente ações 

que se prendam com as metas do Agrupamento 

400 € 
Orçamento Geral do 

Estado (OGE) 

A.41 - Organização/publicação trimestral de um boletim (“newsletter”) do 

Agrupamento. 

A.42 - Organização/publicação trimestral do guião memorando do Conselho 

Pedagógico. 

A.43 - Organização/publicação mensal da síntese do Conselho Pedagógico. 

A.44 - Edição do jornal escolar “O Zângão”. 

A.45 - Atualização/Dinamização dos blogues do Agrupamento. 

30 € 
Orçamento Geral do 

Estado (OGE) 

TOTAL 460 €  

 

2 – ORÇAMENTO PRIVATIVO (OP) 

AÇÕES 

PREVISÃO 

ORÇAMENTAL 

(EUROS) 

FONTE 

FINANCIAMENTO 

A.12 - Cerimónia de entrega dos certificados de excelência e de valor. 300 € 
Orçamento Privativo 

(OP) 

TOTAL 300 €  
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VERBAS PARA APOIO ÀS AÇÕES CONSTANTES DO PROJETO EDUCATIVO 2015/2018  

E A DESENVOLVER EM 2015/2016 

 

 

Ano económico 2016 

 

1 – ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO (OGE) 

AÇÕES 

PREVISÃO 

ORÇAMENTAL 

(EUROS) 

FONTE 

FINANCIAMENTO 

A.33 - Conceção de ações de formação / seminários que visem dar resposta às 

necessidades do pessoal docente e não docente, dos Encarregados de Educação e 

dos alunos sobre temáticas pertinentes para o desenvolvimento do projeto 

educativo do Agrupamento.  

A.34 - Elaboração e concretização de um plano de formação, que responda às 

reais necessidades dos intervenientes educativos, assegurando a realização de 

ações que permitam o desenvolvimento profissional e, simultaneamente ações 

que se prendam com as metas do Agrupamento 

400 € 
Orçamento Geral do 

Estado (OGE) 

A.41 - Organização/publicação trimestral de um boletim (“newsletter”) do 

Agrupamento. 

A.42 - Organização/publicação trimestral do guião memorando do Conselho 

Pedagógico. 

A.43 - Organização/publicação mensal da síntese do Conselho Pedagógico. 

A.44 - Edição do jornal escolar “O Zângão”. 

A.45 - Atualização/Dinamização dos blogues do Agrupamento. 

 

70 € 
Orçamento Geral do 

Estado (OGE) 

A.51 - Implementação de ações de formação sobre segurança, de pessoas e 

bens e evacuação. 

A.52 - Atualização dos planos de segurança dos estabelecimentos de ensino. 

A.53 - Realização de simulacros. 

500 € 
Orçamento Geral do 

Estado (OGE) 

TOTAL 970 €  

 

2 – ORÇAMENTO PRIVATIVO (OP) 

AÇÕES 

PREVISÃO 

ORÇAMENTAL 

(EUROS) 

FONTE 

FINANCIAMENTO 

A.47 - Consolidação e alargamento do processo de autoavaliação visando 

aprofundar o conhecimento organizacional. 

A.48 - Implementação do ciclo da CAF. 

A.49 - Aplicação de questionários para medir o grau de satisfação das pessoas e 

clientes. 

A.50 - Implementação da Framework de desenvolvimento pedagógico da 

organização escolar, visando a identificação de boas práticas pedagógicas e 

respetiva replicação na comunidade docente. 

4.500 € 
Orçamento Privativo 

(OP) 

TOTAL 4.500 €  
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VISITAS DE ESTUDO COM COMPARTICIPAÇÃO  

PROJETOS / PROGRAMAS VISITAS DE ESTUDO 

Programa de Orientação e Informação 2015/2016 “Podemos 

Ajudar-te” 
Visita a definir (9º anos) – Comparticipação a definir 

Curso Vocacional Visitas a definir - A suportar com verbas do POCH 

 

VISITAS DE ESTUDO SEM COMPARTICIPAÇÃO  

DEPARTAMENTO 

CURRICULAR 
VISITAS DE ESTUDO  DESTINATÁRIOS 

CUSTO 

PREVISÍVEL 

Expressões Parque dos Monges Educação Especial 300 €  

Expressões Museu Imagem em Movimento 7º Ano 
1.50 € + 

Bilhete Cinema 

Ciências Sociais e 

Humanas / Matemática e 

Ciências Experimentais /  

Línguas  

Visita de Estudo ao Museu da Eletricidade e assistência à peça de 

teatro “Auto da Barca do Inferno” - em articulação com as 

disciplinas de História, de Físico-Química e Projeto Eco Escolas. 

9º ano 14 €/ aluno 

Visita de Estudo ao Mosteiro dos Jerónimos e assistência à peça 

de teatro “Aquilo que os olhos veem ou o Adamastor”- em 

articulação com Português. 

8º ano 14 €/ aluno 

Matemática e Ciências 

Experimentais 

Parque Biológico da Serra da Lousã 5º ano 7.50 €/aluno 

Visita de estudo às Salinas de Rio Maior / Pedreira do Galinha 

(Parque Natural Serra de Aire e Candeeiros) / Grutas de Mira 

d’Aire ou outra 

7º Ano 6 € /aluno 

Visita de um Planetário Insuflável à escola 7º anos 4 €/ aluno 

Valorlis 8º ano + Vocacional 5 €/aluno 

Museu da Eletricidade - Lisboa 9 º ano 12 €/aluno 

Línguas / Ciências Sociais 

e Humanas 
Visita de Estudo a Lisboa – Convento de Mafra / Peça de teatro 

“A Aventura de Ulisses” 
6º Ano 14 €/ aluno 

Ciências Sociais e 

Humanas 

“Um dia diferente” Corpo Jovem - Tomar 6º ano 20-25 €/aluno 

“Um dia diferente” Corpo Jovem - Tomar 8º ano 20-25 €/aluno 

Santiago de Compostela 9º ano  61 €/aluno 
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PLANO ESTRATÉGICO PARA O ANO LETIVO 2015/2016 

O Plano Anual de Atividades, implicando os diferentes agentes educativos e reunindo os interesses comuns 

numa base de responsabilidades mutuamente partilhada, deverá assumir-se como processo, devendo criar 

mecanismos de autorregulação que permitam uma sistemática avaliação do mesmo e indicadores que ajustam o 

plano de ação, as estratégias aos objetivos previamente estabelecidos e a elaboração do plano de formação 

do pessoal docente e não docente. 

A monitorização dos resultados, que têm como referência as metas do Plano Anual de Atividades, incidiu 

sobre um conjunto de objetivos que se integram nos três domínios chave, nove dimensões e nove eixos de 

intervenção considerados no Projeto Educativo, sendo que, anualmente, são definidas metas intermédias que 

concorrem para as metas estabelecidas para o triénio 2015-2018. 

No Anexo 1 do presente Plano Anual de Atividades apresentam-se os valores de chegada (metas) para 

2015/2016. 
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EIXO DE INTERVENÇÃO A 

Sucesso Escolar 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

01.Melhorar os resultados escolares do Agrupamento 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

02.Promover a qualidade do sucesso escolar no Agrupamento 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 01.Melhorar os resultados escolares do Agrupamento 
 

Objetivo 

operacional  
Ações 

Intervenientes Valores de 

chegada 

(Metas) 

Custo 
Dinamizadores Destinatários 

Melhorar os 

resultados da 

avaliação interna 

e externa 

A.1 - Implementação das Ações 1 e 2 do Domínio 1 do 

Plano de Ação Estratégica da Adenda do Contrato de 

Autonomia 2015-2018. 

A.2 - Monitorização da execução das Ações 1 e 2 do 

Domínio 1 do Plano de Ação Estratégica da Adenda do 

Contrato de Autonomia 2015-2018. 

Os recursos 

referenciados 

nas Ações 1 e 2 

do Domínio 1 do 

Plano de Ação 

Estratégica 

(Adenda do 

Contrato de 

Autonomia 2015-

2018) 

Alunos 
Ver  

Anexo 1 
0 € 

Criar condições 

para continuar a 

erradicar o 

abandono 

escolar 

A.3 - Operacionalização das estratégias 

estabelecidas em sede da Adenda do Contrato de 

Autonomia (2015-2018) – Estratégias E1, E2, E3 e 

E4 (página 12 da Adenda). 

 

A.4 - Articulação da Professora Interlocutora Para o 

Abandono Escolar com a Direção, Psicólogo, 

Coordenadora dos Diretores de Turma, Diretores de 

Turma e Professores Titulares do 1º Ciclo no sentido 

de garantir a implementação de medidas dissuasoras 

do abandono e desistência. 

Direção 

Professores 

Titulares de 

Turma 

Diretores de 

Turma 

Psicólogo 

Alunos 

Pais/Enc. Ed. 

Ver  

Anexo 1 
0 € 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02.Promover a qualidade do sucesso escolar no Agrupamento 
 

Objetivo 

operacional  
Ações 

Intervenientes Valores de 

chegada 

(Metas) 

Custo 
Dinamizadores Destinatários 

Criar no 

Agrupamento um 

ambiente 

propício ao 

desenvolvimento 

das 

aprendizagens 

dentro e fora da 

sala de aula. 

A.5 - Incentivo à realização de assembleias de 

delegados de turma de modo a promover uma reflexão 

conjunta e encontra soluções para os problemas de 

comportamento. 

A.6 - Redução do número de medidas disciplinares / 

ano letivo. 

A.7 - Manutenção da implementação de medidas de 

promoção do sucesso escolar para os alunos que 

apresentem maiores dificuldades (apoios pedagógicos, 

tutorias, coadjuvações multidisciplinares). 

A.8 - Manutenção da taxa de alunos do 4º ano de 

escolaridade (1º Ciclo) com níveis iguais ou superiores 

a 3 nas disciplinas de Português e de Matemática  

A.9 - Aumento do número de alunos do 2º e 3º ciclo 

com sucesso a todas as disciplinas. 

Direção 

Professores 

Titulares de 

Turma 

Diretores de 

Turma 

Psicólogo 

Alunos 
Ver  

Anexo 1 
0 € 

Promover o 

mérito e a 

excelência, 

aliada a uma 

cultura de rigor 

e exigência no 

Agrupamento 

como medida 

pedagógica 

promotora do 

sucesso escolar. 

A.10 - Promoção do incremento anual do número de 

alunos nas categorias de Quadro de Mérito, a saber: 

Quadro de Excelência e de Quadro de Valor. 

A.11 - Divulgação, na página do Agrupamento, jornal 

escolar ou outros meios, das boas práticas e dos 

trabalhos meritórios de alunos. 

A.12 - Cerimónia de entrega dos certificados de 

excelência e de valor. 

Diretor 

Júri de 

Atribuição de 

Méritos 

Conselho 

Pedagógico 

Docentes do 

Agrupamento 

Alunos 

Comunidade 

educativa 

Ver  

Anexo 1 

300 € 

(OP - 

Orçamento 

Privativo) 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 02.Promover a qualidade do sucesso escolar no Agrupamento 
 

 

ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 

 

No sentido de criar as condições necessárias para o aumento das taxas globais de sucesso escolar e melhoria 

da qualidade das aprendizagens, configuraram-se para o ano letivo de 2015/2016 várias atividades de 

promoção do sucesso escolar visando os seguintes objetivos operacionais, a saber: 

ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO SUCESSO 

ESCOLAR 
OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Intervenção para Melhoria dos Ambientes de 

Aprendizagem e Cidadania e Promoção de ações 

preventivas e de remediação nos casos mais 

problemáticos. 

Realizar no espaço de “Educação para a Cidadania” (1º 

Ciclo) e de “Formação Integral do Aluno (FIA)” [2º e 

3º Ciclos], debates sobre civismo / relacionamento 

social / preservação de espaços e ambientes. 

Oferta Complementar no 1º Ciclo - “Educação para a 

Cidadania”. 
Melhorar o comportamento global das turmas. 

Oferta Complementar no 2º e 3º Ciclos - “Formação 

Integral do Aluno” (FIA) 
Melhorar o comportamento global das turmas. 

Modalidade de Apoio aos Alunos do 1º Ciclo – Apoio 

Pedagógico Personalizado (alunos integrados no Decreto-

Lei n.º3/2008, de 7 de janeiro) 

Melhorar a integração e o sucesso escolar. 

Modalidade de Apoio aos Alunos do 1º Ciclo – Apoio 

educativo 
Melhorar os resultados escolares. 

Modalidade de Apoio aos Alunos do 1º Ciclo – Apoio ao 

estudo (2,0 horas semanais para cada turma) 
Melhorar os resultados escolares. 

Modalidade de Apoio aos Alunos do 1º Ciclo – Apoio 

Psicológico (Avaliação e acompanhamento de alunos pelo 

Psicólogo do Agrupamento) 

Melhorar a integração e o sucesso escolar. 

Modalidade de Apoio aos Alunos do 2º ciclo - Apoio 

Pedagógico Personalizado (alunos integrados no Decreto-

Lei n.º3/2008, de 7 de janeiro) 

Melhorar a integração e o sucesso escolar. 

Modalidade de Apoio aos Alunos do 2º ciclo - 

Preparação para as Provas Finais (6º ano) 
Melhorar os resultados escolares. 

Modalidade de Apoio aos Alunos do 2º ciclo - Apoio 

Pedagógico Individualizado (alunos PLNM) 
Melhorar a integração e o sucesso escolar. 

Modalidade de Apoio aos Alunos do 2º ciclo – 

Programas de Tutoria 
Melhorar a integração e o sucesso escolar. 

Modalidade de Apoio aos Alunos do 2º Ciclo – Apoio 

Psicológico (Avaliação e acompanhamento de alunos pelo 

Psicólogo do Agrupamento) 

Melhorar a integração e o sucesso escolar. 

Prestação de Apoio ao Estudo aos Alunos do 2º Ciclo Melhorar os resultados escolares. 

Modalidade de Apoio aos Alunos do 3º ciclo - Apoio 

Pedagógico Personalizado (alunos integrados no Decreto-

Lei n.º3/2008, de 7 de janeiro) 

Melhorar a integração e o sucesso escolar. 
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Modalidade de Apoio aos Alunos do 3º ciclo - 

Preparação para as Provas Finais (9º ano) 
Melhorar os resultados escolares. 

Modalidade de Apoio aos Alunos do 3º ciclo - Apoio 

Pedagógico Individualizado (alunos PLNM) 
Melhorar a integração e o sucesso escolar. 

Modalidade de Apoio aos Alunos do 3º ciclo – 

Programas de Tutoria 
Melhorar a integração e o sucesso escolar. 

Modalidade de Apoio aos Alunos do 3º Ciclo – Apoio ao 

estudo 
Melhorar a integração e o sucesso escolar. 

Modalidade de Apoio aos Alunos do 3º Ciclo – Apoio 

Psicológico (Avaliação e acompanhamento de alunos pelo 

Psicólogo do Agrupamento) 

Melhorar os resultados escolares. 

Acompanhamento de alunos que progridam para o 2º e 

3º ciclo com níveis negativos a português ou a 

matemática 

Melhorar os resultados escolares dos alunos do 5º ano 

de escolaridade, vindos do 4º ano com nível negativo a 

português ou a matemática, são designados para terem 

apoio ao estudo. 

Melhorar os resultados escolares dos alunos do 7º ano 

de escolaridade, vindos do 6º ano com nível negativo a 

português ou matemática, têm apoio educativo a essas 

disciplinas, através da modalidade “Ninhos” (Turmas 

Fénix). 

Coadjuvação multidisciplinar Aumentar o sucesso académico interno. 

Turmas Fénix 

Melhorar os resultados escolares dos alunos das 

turmas Fénix, através da modalidade “Ninhos”, 

fortalecer a sua autoestima e promover a superação 

das suas dificuldades ao nível das aprendizagens 

escolares. 

No Anexo 1 do presente Plano Anual de Atividades apresentam-se os valores de chegada (metas para 

2015/2016) das atividades de promoção do sucesso escolar. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 02.Promover a qualidade do sucesso escolar no Agrupamento 
 

 

PROGRAMA DE MÉTODOS DE ESTUDO 

 

O Programa de Métodos de Estudo consiste na realização de 2 ou 3 sessões semanais para cada turma 

dos 5ºs e 7ºs anos de escolaridade, na hora de Formação Integral do Aluno, e cujo objetivo é a 

apresentação de ferramentas que permitam aos alunos uma melhor rentabilização dos seus hábitos de 

estudo.  

As sessões abordarão os seguintes temas: 

- Introdução e apresentação do Programa de Métodos de Estudo 

- Diagnóstico dos hábitos e métodos de estudo dos alunos 

- Aplicação do Programa de Métodos de Estudo propriamente dito 

- Sugestões para a elaboração de um Horário de Estudo individual 

As sessões iniciar-se-ão no mês de novembro. 

COORDENADOR / DINAMIZADOR: Dr. Pedro Claro (Psicólogo) 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 02.Promover a qualidade do sucesso escolar no Agrupamento 
 

 

 

 

BIBLIOTECAS ESCOLARES / CENTRO DE RECURSOS 

 

 

1. O Plano de Atividades das Bibliotecas divide-se em quatro grandes áreas de 

funcionamento/intervenção, de acordo com o Modelo de Autoavaliação das Bibliotecas Escolares 

emanado da RBE:  

A – APOIO AO DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

B – LEITURA E LITERACIAS (PROJETO aLER+) - O Projeto é integrado neste domínio, uma 

vez que a dinamização deste se encontra diretamente ligada às Bibliotecas Escolares. Estas são 

a estrutura de base no apoio à consecução do projeto. 

C – PROJETOS, PARCERIAS E ATIVIDADES LIVRES E DE ABERTURA À COMUNIDADE 

D – GESTÃO DAS BIBLIOTECAS 

 
Objetivos/Metas Internas da Equipa das Bibliotecas a atingir em 2015/2016: 

1. Dar andamento ao trabalho técnico: catalogação, colocação de códigos de barras e renovação 

de cotas e etiquetas; 

2. Desenvolver o projeto “Ideias com Mérito” (RBE) – 2ª fase; 

3. Garantir o funcionamento da biblioteca da EB1 da Bidoeira de Cima;  

4. Continuar a apostar na vertente digital (atividades desenvolvidas pela equipa aLer+); 

5. Garantir o apoio possível ao agrupamento através de baús de livros e articulação via projeto 

aLer+ e Semana da Leitura. 

 
O Plano de Atividades das Bibliotecas consta do Anexo 2 do presente documento. 

 

COORDENADORA: Cláudia Mota (Professora Bibliotecária) 

EQUIPA DA BIBLIOTECA: Adelaide Gaspar / Deolinda Laranjeira / Paula Azevedo / Suzana Marques 

(Docentes) / Esmeralda Caldas (Assistente Operacional) / Lina Rodrigues 

(Assistente Operacional) 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 02.Promover a qualidade do sucesso escolar no Agrupamento 
 

 

 

 

ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DO ABANDONO, 

ABSENTISMO E INDISCIPLINA 

 

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 2015/2016 

 

O Programa de Orientação Vocacional consiste na realização de 11 a 12 sessões semanais para cada 

turma do 9º ano de escolaridade, cujo objetivo é a definição de um percurso de vida para cada aluno, 

através da análise de fatores individuais como os interesses escolares e profissionais, as aptidões, os 

valores pessoais e as expectativas em relação ao futuro. As turmas serão divididas em grupos de até 

10 alunos, sendo acordado com cada grupo o dia e a hora em que serão realizadas as sessões. Algumas 

das sessões serão, no entanto, para a globalidade da turma e decorrerão nas horas de Formação 

Integral do Aluno. 

O programa tem um carácter facultativo, requerendo uma inscrição com autorização do encarregado 

de educação, e iniciar-se-á no mês de novembro. 

 

Serão ainda realizadas, neste âmbito, duas sessões para pais e encarregados de educação, uma antes 

do início da aplicação do programa e outra no segundo período, tendo por objetivo, respetivamente, a 

apresentação do programa e a discussão do papel que os pais e encarregados de educação podem ter na 

Orientação Vocacional dos seus educandos. 

 

Prevê-se, também, a realização de outras atividades no âmbito da Orientação Vocacional, tais como 

uma visita de estudo a uma Feira de Orientação Vocacional, onde seja possível a obtenção de mais 

informação sobre as diferentes opções para prosseguimento de estudos, 3 sessões com profissionais 

de diversas áreas que se disponibilizem para partilhar a sua experiência profissional com os nossos 

alunos e a realização da Feira das Profissões, no início do terceiro período, com a presença de escolas 

secundárias, escolas profissionais e centros de formação da região de Leiria. 

COORDENADOR / DINAMIZADOR: Dr. Pedro Claro (Psicólogo) 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 02.Promover a qualidade do sucesso escolar no Agrupamento 
 

 

 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (2º e 3º Ciclos) 

 

Designação do Clube: Clube do Ambiente 

Objetivos: 
 

 Contribuir para o desenvolvimento pessoal dos alunos, assente numa dimensão social, cívica, relacional e 

individual. 

 

 Desenvolver atividades diversificadas que proporcionem uma aprendizagem mais eficaz. 

 

 Fomentar a pesquisa sobre temáticas científicas. 

 

 Tornar o computador num recurso educativo do quotidiano. 

 

 Elaborar o Jornal da Ciência com notícias relativas a datas comemorativas, assim como curiosidades, 

imagens e frases alusivas às referidas datas. 

 

 
Critérios de admissão: 

 

Tem como destinatários alunos do 5º ao 9º ano, que farão parte como elementos do Clube mediante inscrição. 

 

A inscrição dos alunos será feita em grelha específica a afixar na Escola-Sede e decorrerá em período a 

definir. 

 

Após inscrição, aos alunos será entregue documento específico, com parte recortável, para recolha de 

autorização do Encarregado de Educação. 

 

A professora responsável pelo clube dará conhecimento da listagem de alunos inscritos à Direção e aos 

respetivos Diretores de Turma. 

Regras: 

 

A divulgação aos alunos será feita através de afixação de cartaz na Escola-Sede. 

 

Os elementos do clube serão avaliados pela sua Participação/Cooperação, Empenho, Sentido de 

Responsabilidade e Autonomia. 

 

A avaliação qualitativa de cada elemento será dada a conhecer ao respetivo DT no final de cada período letivo. 
 
 

Local e horário de funcionamento: 
 

As atividades decorrerão na sala Lb1. 

As atividades decorrerão semanalmente à 2ª-feira, entre as 14h00 e as 14h45; 3ª-feira, entre 13h00 e as 

13h45; 3ª feira entre 14H45 as 16H30. 

Professor(a) Responsável: 
 
A responsabilidade do Clube é das professoras Anabela Rigueiro, do grupo de recrutamento 520, e Cláudia 

Monteiro, do grupo de recrutamento 510.  
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Designação do Clube: Cinema 

Objetivos: 

 

 Desenvolver nos alunos a autoestima, a criatividade, o espírito crítico e a autonomia como fatores 

determinantes da sua formação; 

 

  Incentivar o desenvolvimento da perceção e da sensibilidade estética; 

 

  Motivar e sensibilizar a comunidade escolar para a Arte Cinematográfica (descoberta e visionamento 

de filmes de múltiplos horizontes; debates/reflexão sobre os filmes visionados). 

 

Critérios de admissão: 

 

 O Clube, tem um caráter lúdico/cultural e formativo. Apresenta-se na modalidade “portas abertas”, não 

vinculando os alunos. Os primeiros 10 alunos a inscreverem-se serão os contemplados para poderem assistir à 

projeção do filme. 

 

 Segunda feira : divulgação/afixação do título do filme e respetiva inscrição por parte dos alunos interessados. 

 

 Terça feira: projeção do filme (1ª parte, sendo que a 2ª parte será projetada na semana seguinte).  

 

 O debate/reflexão/troca de impressões terá lugar no fim da projeção. 

Regras: 

 

A divulgação do Clube de Cinema aos alunos será feita através de afixação de cartaz no átrio da Escola-Sede.  

Local e horário de funcionamento: 

 

Terça feira, das 14h00 às 14h45 na sala B4. 

 Professor(a) Responsável:  

A responsabilidade do Clube é da professora do grupo de recrutamento 600, Isabel do Rosário Nogueira 
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Designação do Clube: Clube Europeu 

Objetivos: 

 Promover a consciência e o sentido de responsabilidade no futuro da Europa, a sua democracia, paz e 

direitos humanos. 

 

 Apoiar e reforçar a criatividade e a inovação. 

 

 Divulgar os benefícios do plurilinguismo no contexto europeu atual e encorajar a aprendizagem de 

línguas estrangeiras. 

 

 Promover a autonomia, a leitura, a compreensão e análise de textos com vista ao desenvolvimento da 

capacidade de argumentação e do conhecimento dos valores, hábitos e tradições dos diferentes povos 

que integram a Comunidade Europeia. 

 

 Promover visitas de estudo a países da EU.  

Critérios de admissão: 

 

O Clube Europeu tem como destinatários alunos do terceiro ciclo.  

 

A inscrição dos alunos no Clube Europeu será feita em grelha específica a afixar no átrio da Escola-Sede e 

decorrerá em período a definir. 

 

Após inscrição, aos alunos será entregue documento específico, com parte recortável, para recolha de 

autorização do Encarregado de Educação. 

 

A professora coordenadora do Clube Europeu dará conhecimento da listagem de alunos inscritos à Direção e 

aos respetivos Diretores de Turma. 

Regras: 
 
A divulgação do Clube Europeu aos alunos será feita através de afixação de cartaz no átrio da Escola-Sede. 

 
Os elementos do Clube Europeu serão avaliados pela sua Participação/Cooperação, Assiduidade, Sentido de 

Responsabilidade e Autonomia. 
 
A avaliação qualitativa de cada elemento será dada a conhecer ao respetivo DT, sob a forma de relatório, no 

final de cada período letivo. 

Local e horário de funcionamento: 

 

As atividades decorrerão na sala Europa e na Escola-Sede do primeiro ciclo e na sala de informática sempre que 

necessário. 

 

 As atividades decorrerão semanalmente no seguinte horário: 

  3ª feira e 6ª feira, entre as 14h45 e as 15h30 (Sala Europa) 

 
Professor(a) Responsável: 

 
A responsabilidade do Clube é da professora do grupo de recrutamento 320, Graça Morgado.  
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Designação do Clube: Clube de Fotografia Digital 

Objetivos: 
 

 Contribuir para o desenvolvimento pessoal dos alunos, assente numa dimensão social, cívica, relacional 

e individual. 

 

 Desenvolver atividades diversificadas que proporcionem uma aprendizagem mais eficaz. 

 Tornar o computador num recurso educativo do quotidiano. 

 

 Estabelecer um 1º contacto com a Infografia, isto é, com a aplicação da tecnologia informática ao 

serviço do tratamento de imagens, com o objetivo de obter novos efeitos. 

 

 Registar fotograficamente atividades de cariz recreativo-cultural. 

 

 Dar a conhecer os tratamentos gráficos realizados a toda a comunidade escolar através de 

exposições. 

Critérios de admissão: 
 

O Clube de Fotografia Digital é uma atividade de enriquecimento curricular de carácter facultativo, 

revestindo-se de natureza lúdico-cultural e visando a utilização criativa e formativa dos tempos livres dos alunos 

que nele se inscrevam. 
 

O CFD tem como destinatários alunos do 5º ao 9º ano, que farão parte como elementos do Clube mediante 

inscrição. 
 

A inscrição dos alunos no CFD será feita em grelha específica a afixar no átrio da Escola-Sede e decorrerá em 

período a definir. 
 

Após inscrição, aos alunos será entregue documento específico, com parte recortável, para recolha de 

autorização do Encarregado de Educação. 
 

A professora responsável pelo CFD dará conhecimento da listagem de alunos inscritos à Direção e aos respetivos 

Diretores de Turma. 

Regras: 
 
A divulgação do CFD aos alunos será feita através de afixação de cartaz no átrio da Escola-Sede e de 

informação escrita aos Diretores de Turma. 
 
Os elementos do CFD serão avaliados pela sua Participação/Cooperação, Sociabilidade, Sentido de 

Responsabilidade e Autonomia. 
 
A avaliação qualitativa de cada elemento será dada a conhecer ao respetivo DT, sob a forma de grelha 

específica, no final de cada período letivo. 

Local e horário de funcionamento: 
 
As atividades decorrerão na sala de Informática, com recurso a computadores atualizados e com ligação à 

Internet. As atividades decorrerão semanalmente à 4ª-feira, entre as 14h45 e as 16h30. 

Professor(a) Responsável: 
 
A responsabilidade do CFD é da professora do grupo de recrutamento 240, Paula Cristina Oliveira. 
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Designação do Clube: Clube de Inglês 

Objetivos: 

 Proporcionar um espaço atrativo, com recurso a estratégias diversificados, onde os alunos possam ter um 

contacto intenso com a Língua Inglesa, bem como a sua cultura; 

 Criar gosto pelo estudo e pela escola como espaço social e incentivar o gosto pelo inglês; 

 Promover o desenvolvimento da autoconfiança, da criatividade, do espírito de iniciativa, da autonomia e da 

responsabilidade; 

 Desenvolver o sentido de entreajuda e cooperação; 

 Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa, através do recurso a atividades de carácter lúdico; 

 Apoiar a realização de concursos e a execução de materiais relacionados com datas festivas. 

Critérios de admissão: 
 

Todos os alunos do 5.º ao 9.º ano terão acesso ao Clube em regime de voluntariado, estando sujeitos a uma 

inscrição efetuada pelo próprio aluno em impresso próprio. No entanto, não deverão estar na sala mais de 10 

alunos em cada uma das sessões. 

 

Após inscrição, será entregue um documento específico, com parte recortável, para recolha de autorização do 

Encarregado de Educação. As professoras responsáveis pelo Clube de Inglês darão conhecimento da listagem de 

alunos inscritos à Direção e aos respetivos Diretores de Turma.  

Regras: 
 
A divulgação do Clube aos alunos será feita através de afixação de cartaz no átrio da Escola-Sede e de 

informação escrita aos DT.  

 

 Os elementos do Clube serão avaliados pela sua Participação/Cooperação, Interesse, Sentido de 

Responsabilidade e Autonomia.  

  

A avaliação qualitativa de cada elemento será dada a conhecer ao respetivo DT, sob a forma de grelha própria, no 

final de cada período letivo.  

 

 Os alunos estão sujeitos a registo de presença, podendo ser excluídos quando ultrapassarem a terceira falta 

injustificada. 

Local e horário de funcionamento: 

As atividades decorrerão na sala EF.  

 

As atividades decorrerão em dois turnos distintos, por forma a abrangerem um maior número de alunos: segunda 

(15h45 às 16h30); sexta (12h15 às 13h00) 

Professor(a) Responsável: 
 
A responsabilidade do Clube de Inglês é da professora do grupo de recrutamento 220, Tânia Febra 
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Designação do Clube: Clube de Teatro ”TALENTOS DE COLMEIAS” 

Objetivos:  

 Contribuir para o desenvolvimento pessoal dos alunos, assente numa dimensão social, cívica, relacional e 

individual; 

 Desenvolver a capacidade de comunicação, a criatividade, a iniciativa e a autonomia; 

 Cooperar ativamente com trabalho de grupo/equipa; 

 Saber estar e movimentar-se em palco, postura; 

 Ganhar ou ter cada vez mais e progressivamente autoconfiança; 

 Projetar a voz com sons audíveis/claros para os destinatários; 

 Partilhar saberes e conhecimentos; 

 Enriquecimento pessoal e coletivo. 

 

 
 
 

 

 

Critérios de admissão: 

O Clube de Teatro é uma atividade de enriquecimento curricular de carácter facultativo, revestindo-se de 

natureza lúdico-cultural e visando a utilização criativa e formativa dos tempos livres dos alunos que nele se 

inscrevam.  

O Clube tem como destinatários alunos do 5º ao 9º ano. 

Dado que o objetivo prioritário do Clube é a representação pública de uma peça teatral, os alunos previamente 

inscritos com caráter voluntário, serão objeto de uma seleção face ao perfil desejado para interpretar 

determinadas personagens. 

O número de inscrições é limitado, dando-se prioridade a alunos que já integraram o Clube e tenham o perfil 

indicado, sendo estes convidados pelo professor responsável. 

A inscrição será feita em grelha específica a afixar no átrio da Escola-Sede ou diretamente com o professor 

responsável, decorrendo em período a definir.  

Após inscrição/seleção, será entregue a cada aluno um documento específico, com parte recortável, para 

recolha de autorização do Encarregado de Educação. 

Após listagem definitiva, será dado conhecimento à Direção e respetivos Diretores de Turma 

Regras: 

Nº 1 – Participar na representação pública da peça, no local, data e hora indicados pelos serviços do FTJ; 

Nº 2 – Apresentar-se sempre que solicitado para os ensaios/reuniões agendadas e previamente comunicadas aos 

alunos; 

Nº 3 – Sempre que não possam estar presente nos ensaios/reuniões, dar conhecimento atempado ao professor 

responsável justificando a sua ausência; 

Nº 4 – Não podem ultrapassar duas faltas (ensaios/reuniões) injustificadas. 

Avaliação: 

Os elementos do Clube serão avaliados pela sua participação obrigatória no Festival de Teatro Juvenil (FTJ) de 

Leiria e seu desempenho final na peça. 

Serão igualmente avaliados quanto à sua responsabilidade, empenho, cooperação com o grupo de trabalho e 

dedicação ao longo do espaço-tempo. Progressão do aluno. 

A avaliação qualitativa de cada elemento será dada a conhecer ao respetivo DT no final de cada período letivo. 

 
Local e horário de funcionamento: 

Prioritariamente na sala B4 – quartas-feiras, entre as 14h45 e as 16h15 (com aviso prévio aos alunos). 

Nota: durante parte do primeiro período, algumas quartas-feiras não terão a presença de alunos, reservando-se 

esse tempo para escrita/seleção da peça e/ou outros trabalhos inerentes. 

Professor(a) Responsável: 

A responsabilidade do Clube é do professor do grupo de recrutamento 250, Carlos Oliveira. 
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EIXO DE INTERVENÇÃO B 

Prática pedagógica 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

03.Reforçar a articulação vertical do agrupamento e a promoção de 

práticas pedagógicas inovadoras 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

04.Melhorar a qualidade do serviço prestado 
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EIXOS ESTRUTURANTES - ARTICULAÇÃO 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Comemoração dos 20 anos da Escola 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
03.Reforçar a articulação vertical do agrupamento e a promoção de 

práticas pedagógicas inovadoras 
 

Objetivo 

operacional  
Ações 

Intervenientes Valores de 

chegada 

(Metas) 

Custo 
Dinamizadores Destinatários 

Reforçar a 

articulação 

curricular, numa 

perspetiva 

vertical e 

horizontal. 

A.13 - Manutenção da implementação das 

estratégias de articulação curricular definidas em 

sede do Projeto Curricular do Agrupamento. 

A.14 - Desenvolvimento de projetos e atividades no 

âmbito do apoio ao currículo; da educação para a 

cidadania; da educação para o ambiente; da educação 

para o desporto; da educação artística e cultural e do 

empreendedorismo. 

Docentes do 

Agrupamento 

Departamentos 

Curriculares 

Conselho 

Pedagógico 

Alunos 

Pais/Enc. Ed. 

Ver  

Anexo 1 
0 € 

Consolidar 

práticas de 

gestão e 

coordenação 

pedagógica com 

vista ao reforço 

da eficácia e da 

melhoria da 

qualidade das 

aprendizagens. 

A.15 - Reforço do desenvolvimento em todas as 

disciplinas de diferentes tipos de práticas 

pedagógicas centradas em: 

- Exposição e apresentação de conteúdos; 

- Recolha de informação, discussão, decisão, 

experimentação / simulação (aprendizagem ativa 

e interpessoal, produção de artefactos e 

realização de relatórios; 

- Meios informáticos; 

- No ensino experimental das ciências, tecnologias 

e artes. 

A.16 - Reforço no investimento na criação de: 

- Hábitos de pensar / raciocinar de forma crítica; 

- Capacidade para recolher, organizar e analisar 

informação; 

- Capacidade para trabalhar em equipa de forma 

colaborativa e dinâmica; 

- Capacidade para aplicar os conhecimentos 

adquiridos na resolução de problemas; 

- Capacidade para se adaptar a novas situações e 

às evoluções tecnológicas; 

- Atitude de aprendizagem autónoma e auto-

orientada; 

- Gosto pela prática de atividades 

extracurriculares que ajudem a complementar a 

formação dos alunos. 

A.17 - Cumprimento das orientações curriculares e 

programas curriculares da educação pré-escolar e do 

ensino básico. 

A.18 - Elaboração do projeto curricular de grupo 

(Educação Pré-Escolar) e do dossiê digital de turma 

(2º e 3º Ciclos). 

Docentes do 

Agrupamento 

Departamentos 

Curriculares 

Conselho 

Pedagógico 

Diretor 

Alunos 
Ver  

Anexo 1 
0 € 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 04.Melhorar a qualidade do serviço prestado 
 

Objetivo 

operacional  
Ações 

Intervenientes Valores de 

chegada 

(Metas) 

Custo 
Dinamizadores Destinatários 

Consolidar boas 

práticas de 

monitorização e 

avaliação das 

aprendizagens 

dos alunos com 

vista ao reforço 

da eficácia e da 

melhoria da 

qualidade das 

aprendizagens 

A.19 - Continuidade de boas práticas consolidadas 

na cultura organizacional do Agrupamento, a 

saber: 

 Adoção de estratégias definidas em 

departamento curricular e nos conselhos de 

turma, respeitantes às atividades de 

diferenciação pedagógica; 

 Definição de critérios de avaliação, elaboração 

conjunta de matrizes, de fichas de avaliação e 

testes e o recurso a grelhas de registo 

padronizadas; 

 Divulgação sistemática os critérios de avaliação 

do Agrupamento; 

 Construção conjunta de materiais pedagógico-

didáticos; 

 Aplicação de provas de avaliação diagnóstica 

iguais para os alunos do mesmo ano de 

escolaridade; 

 Elaboração/aplicação de fichas formativas 

trimestrais no 1º CEB, iguais para todos os alunos 

do mesmo ano de escolaridade; 

 Promoção de trabalho cooperativo nos 

departamentos curriculares, com reflexo positivo 

na articulação curricular e na promoção da 

sequencialidade das aprendizagens. 

 Partilha de dificuldades pedagógico-didáticas e 

reflexões sobre as mesmas; 

 Reflexões sistemáticas sobre os resultados 

escolares com base nos documentos apresentados 

em sede do Conselho Pedagógico; 

 Análise dos modos de avaliação; 

 Questionamento dos resultados extremos; 

 Aulas de preparação para as provas finais. 

Docentes do 

Agrupamento 

Departamentos 

Curriculares 

Conselho 

Pedagógico  

Diretor 

Alunos 
Ver  

Anexo 1 

0 € 

Implementar de 

forma 

experimental e 

progressiva a 

partilha de 

práticas 

pedagógicas em 

contexto sala 

de aula. 

A.20 - Continuidade da partilha das práticas 

pedagógicas em sede dos departamentos curriculares. 

 A.21 - Partilha de práticas pedagógicas em contexto 

sala de aula, em regime de voluntariado. 

0 € 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 04.Promover a qualidade do sucesso escolar no Agrupamento 
 

PROJETOS ESTRUTURANTES 
 

A LER + 1º ciclo 

 

PROJETO “Trokakiosque” / “Literatura e Cinema” 

Coordenação Professores Titulares de turma e Coordenadora do 1º Ciclo 

Colaboradores Permanentes 
 Professores, Comunidade Educativa, Equipa das Bibliotecas, Colégio Senhor dos 

Milagres, Biblioteca Afonso Lopes Vieira. 

Objetivos 

Promover e incentivar o gosto pela leitura; 

Permitir uma troca efetiva de experiências e convívio em torno da leitura; 

Partilhar recursos para renovar leituras; 

Manifestar sentimentos e ideias suscitados por histórias e poemas ouvidos; 

Ler, por iniciativa própria ou com orientação do professor, textos diversos, nomeadamente os disponibilizados na -

Biblioteca Escolar e textos produzidos e partilhados por alunos de outras turmas do Agrupamento; 

Apropriar-se do texto lido, recriando-o em diversas linguagens; 

Expor, apresentando pequenos trabalhos, com recurso eventual às tecnologias de informação; 

Apresentar à turma livros lidos, justificando as escolhas e recomendando a sua leitura; 

Contribuir para dar visibilidade e promover a leitura na comunidade educativa;  

Formar leitores. 

Atividades Destinatários Calendarização 

 Parar para ler 

- Em cada escola será criado um momento destinado 

à leitura individual. 

- Leitura de obras e textos literários com a 

colaboração da Comunidade Educativa. 

- Exploração de algumas obras propostas nas Metas 

Curriculares, PNL e outras. 

Visualização de filmes: 

- Filmes alusivos aos contos tradicionais, lendas 

históricas… 

 Articulação com as bibliotecas 

- Visita da professora bibliotecária às escolas; 

- Circulação de baús e pastas PNL pelas escolas; 

- Visita dos alunos do 1ºCEB a bibliotecas. 

 “Semana da Leitura”- “Elos de Leitura”, a 

realizar em todo o Concelho de Leiria, no âmbito 

do PNL. 

 Elaboração de marcadores com poemas 

escritos pelos alunos, relativos a: 

Respeito/Paz/Amizade (por turma). 

 Troca dos marcadores entre as escolas e 

leitura em sala de aula. 

 Participação dos Pais/Enc.Ed. com a leitura de 

histórias ou testemunhos sobre o livro/filme 

da sua vida. 

 Outras atividades serão oportunamente 

definidas em articulação com a Biblioteca 

Escolar. 

 

 

Comunidade escolar do 

Agrupamento. 

Ao longo do ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

De 13 a 19 de março 

 

Custo 

A definir [Verbas próprias – Orçamento Privativo (OP)] 
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ATIVIDADES DESPORTIVAS / DESPORTO ESCOLAR 2º e 3º ciclos 
 

PROJETO DESPORTO ESCOLAR 

Coordenação Ricardo Borges 

Colaboradores Permanentes  Todos os professores de Educação Física 

Objetivos 

Aprofundar conhecimentos e técnicas específicas da modalidade desportiva escolhida; 

Desenvolver competências, capacidades organizativas e espírito de responsabilidade; 

Desenvolver o espírito de Fair-play. 

Atividades Destinatários Calendarização 

Participação nos treinos semanais, 

Participação nos encontros agendados 

pelo Gabinete Coordenador do 

Desporto Escolar. 

Clubes para o ano letivo 2015/16: 

a) Badminton 

b) Futsal 

c) Multiatividades 

Alunos do 2º e 3º Ciclos 

inscritos. 

Sessões de treinos - a definir por cada professor 

responsável consoante a conjugação de três 

fatores: disponibilidade do seu horário, do horário 

dos alunos inscritos bem como da ocupação dos 

espaços desportivos, sendo que a 4ª feira, no 

período da tarde, será o mais indicado. 

Encontros entre escolas – calendário a ser agendado 

pelo Gabinete do Desporto Escolar. 
 

Atividade  

Corta-Mato Escolar – FASE DISTRITAL 

Descrição sumária da atividade 

Prova de corrida com percursos diferenciados consoante o escalão/sexo dos alunos. 
Objetivos 

Promoção de estilos de vida saudáveis; 

Promover o gosto pela prática desportiva; 

Contribuir para a formação geral dos alunos; 

Convívio com alunos de outras escolas. 

Público-Alvo 

  Alunos selecionados na FASE ESCOLA. 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professores de Educação Física   

Calendarização  

 2º Período, data a ser agendada pelo Gabinete do Desporto Escolar 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 T-shirts, lanches, alfinetes e transporte.  Professores de Educação Física 

Custo 

A definir (Verbas FF 123 – Atividade 197) 
 

Atividade  

Projeto MEGAS – FASE DISTRITAL 

Descrição sumária da atividade 

Provas de corrida de velocidade, de resistência e salto em comprimento a realizar no estádio. 
Objetivos 

Promoção de estilos de vida saudáveis; 

Promover o gosto pela prática desportiva; 

Contribuir para a formação geral dos alunos; 

Convívio com alunos de outras escolas. 

Público-Alvo 

  Alunos selecionados nas FASES ESCOLA  

Coordenadores  Colaboradores 

 Professores de Educação Física   

Calendarização  

 2º Período, data a ser agendada pelo Gabinete do Desporto Escolar 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 T-shirts, lanches, alfinetes e transporte.  Professores de Educação Física 

Custo 

A definir (Verbas FF 123 – Atividade 197) 
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Atividade  

Torneio de Ultimate Frisbee (Misto) 

Descrição sumária da atividade 

Prévia demonstração para sensibilização seguida de Torneio de Ultimate Frisbee a realizar com os alunos da escola que 

se inscreverem. 
Objetivos 

Desenvolver competências, capacidades organizativas e espírito de responsabilidade; 

Desenvolver o espírito de Fair-play. 

Público-Alvo 

  Alunos da escola. 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professores de Educação Física  Professores de Educação Física do Ultimate Frisbee 

Calendarização  

 Na 4ªFeira da última semana do 1º período – 16 de dezembro. (período da manhã) 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Pavilhão gimnodesportivo, apito, coletes, discos, t-shirts, sinalizadores.  Professores de Educação Física 

Custo 

A definir (Verbas FF 123 – Atividade 197) 
 

Atividade  

Projecto Megas – FASE ESCOLA – megasprint e megakilómetro  
Descrição sumária da atividade 

Prova de corrida de velocidade na distância de 40 metros. 

Prova de corrida de resistência na distância de 1000 metros.  

Objetivos 

Contribuir para a formação geral dos alunos; 

Promoção de estilos de vida saudáveis; 

Promover o gosto pela prática desportiva; 

Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais. 

Público-Alvo 

  Alunos do 2º e 3ºciclos que tenham sido apurados na Fase Turma 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professores de Educação Física   

Calendarização  

  2.º Período – 3 de fevereiro – 14h00m 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Fita balizadora, cronómetros, megafone e respetivas fichas de registo.  Professores de Educação Física 

Custo 

A definir (Verbas FF 123 – Atividade 197) 
 

Atividade  

Torneio de Basquetebol (Masculino e Feminino) 

Descrição sumária da atividade 

Torneio inter-turmas de Basquetebol a realizar com os alunos da escola que se inscreverem. 
Objetivos 

Desenvolver competências, capacidades organizativas e espírito de responsabilidade; 

Desenvolver o espírito de Fair-play. 

Público-Alvo 

  Alunos da escola. 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professores de Educação Física  Professores de Educação Física 

Calendarização  

 Na 5ªFeira da última semana do 2º período – 17 de Março. (período da manhã) 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Pavilhão gimnodesportivo, apito, coletes, bolas de basquetebol.  Professores de Educação Física 

Custo 

A definir (Verbas FF 123 – Atividade 197) 
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE/ EDUCAÇÃO SEXUAL (PES) 2º e 3º ciclos 
 

PROJETO PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE (PES) / EDUCAÇÃO SEXUAL 
Coordenação Augusta Duarte 
Colaboradores Permanentes Professores de Ciências Naturais; Diretores de Turma  

Objetivos 

Aumentar o nível de envolvimento e de participação dos encarregados de educação nos processos de tomada de decisão e 

no acompanhamento do percurso formativo dos seus educandos; 

Promover hábitos de vida saudáveis numa perspetiva biológica, psicológica e social; 

Dinamizar a promoção e a educação para a saúde em meio escolar; 

Oferecer atividades que proporcionem a procura constante do conhecimento, para a autonomia, para a independência e 

para a qualidade de vida; 

Desenvolver na população escolar capacidades que lhe permitam assumir, individual e coletivamente, a sua saúde como 

recurso para o dia a dia; 

Dotar o aluno de competências que o tornem capaz de “relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa 

perspetiva pessoal e interpessoal promotora de saúde e da qualidade de vida”; 

Inverter a tendência crescente de perfis de doenças associadas a uma deficiente nutrição; 

Promover a saúde dos jovens, especificamente em matéria de alimentação saudável e atividade física; 

Contribuir para a tomada de decisões saudáveis na área da sexualidade; 

 Contribuir para uma melhoria dos relacionamentos afetivos e sexuais dos jovens; 

 Contribuir para uma redução das possíveis consequências negativas dos comportamentos sexuais, tais como a gravidez 

não planeada e as Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST’s); 

Fomentar o respeito pela diferença entre as pessoas e pelas diferentes orientações sexuais; 

Realçar a importância de uma sexualidade responsável e informada; 

Promover a igualdade entre os sexos; 
Promover a compreensão científica do funcionamento dos mecanismos biológicos reprodutivos; 

Identificar os vários tipos de comportamentos relacionados com a violência; 

Promover atitudes que conduzam à eliminação de comportamentos baseados na discriminação sexual ou na violência em 

função do sexo ou orientação sexual; 

Prevenir comportamentos aditivos com e sem substância em meio escolar. 
As atividades a desenvolver no âmbito da Educação para a Saúde terão em conta as seguintes áreas prioritárias: 

1. Saúde Mental e Prevenção da violência  

     (Violência em contexto escolar; Bullying e Ciberbullying; Violência no namoro; Violência e discriminação de género);  

2. Educação alimentar e atividade física  

      (Distúrbios alimentares: obesidade, anorexia e bulimia; Diabetes e hipertensão; Alimentação saudável); 

3. Afetos e educação para a sexualidade  

     (Educação sexual em meio escolar nos diferentes ciclos; Puberdade em questões de género; Adolescência e sexualidade responsável; 

Igualdade de género e orientação sexual); 

4. Prevenção em Comportamentos Aditivos e Dependências. 

O desenvolvimento dos trabalhos no âmbito do PES incidirá nas seguintes vertentes: 

 Apoio ao desenvolvimento de atividades a realizar pelos Conselhos de Turma, no âmbito da Educação Sexual (cadernos PRESSE e 

atividades no âmbito da APF); 

 Ações informativas e de sensibilização/workshops para a comunidade educativa/Comemoração de efemérides;  

 Dinamização do Gabinete de apoio ao aluno – GAA. 
Atividades Destinatários Calendarização  

 Apoio às atividades relativas à Educação Sexual a realizar em contexto de sala 

de aula pelos conselhos de turma (Cadernos PRESSE e APF).  

 Dinamização do Gabinete de Apoio ao Aluno - GAA; 

 Dinamização do PES no blog de projetos da escola; 

 Divulgação e dinamização de um endereço eletrónico – espaço de partilha e 

esclarecimento: colmeias.saude@gmail.com; 

1. SAÚDE MENTAL E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

 Comemoração do Dia da Não Violência: Ação de sensibilização “Prevenção 

do Bullying/Cyberbullying” – Projeto Leiria UP (Núcleo Escola Segura da 

GNR) - Leitura de textos/visionamento de filmes/debates em sala de aula. 

 Ação de sensibilização sobre “Violência no namoro” (Projeto Leiria UP). 

Leitura de textos “O teu namorado não é nervoso, é uma besta” 

2. EDUCAÇÃO ALIMENTAR E ATIVIDADE FÍSICA 

 Comemoração do Dia Mundial da Alimentação (em articulação com as 

docentes de Ciências Naturais); Almoço “Comer bem…. Bem viver”, da 

Comunidade escolar 

 

 

 

 

 

 

2º e 3ºciclo 

 

 

9º ano/Curso Vocacional 

 

 

 

2º e 3ºciclo 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

2º P (fevereiro) 

 

 

2º P (fevereiro) 

 

 

 

1º P (outubro) 

mailto:colmeias.saude@gmail.com
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Custo 

50€ (OGE) 
 

 
 

Nota: O nome de algumas ações poderá ser alterado, de acordo com a equipa disponível. 
 

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA Educação Pré-Escolar 
 

PROJETO Eu, tu e os outros – Os Direitos da Criança numa Escola Cidadã 

Coordenação Educadores de Infância titulares de turma 

Colaboradores Permanentes Professores 1ºCEB/Assistentes operacionais/ Pais e Encarregados de 

Educação 

Objetivos 

Favorecer a plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário; 

Estabelecer laços de afeto, de amizade, de partilha, apoio e interajuda;  

Incentivar a curiosidade, a responsabilização e a atitude crítica; 

Desenvolver a sua identidade:  

- O reconhecimento das características individuais, compreender as suas capacidades e limitações; 

- Conhecimento do seu corpo; 

- Desenvolvimento da autoestima e respeito mútuo; 

- O respeito pela diferença e valorização da diversidade; 

Participar na definição de regras de convivência e aprender a respeitá-las;  

Promover o reconhecimento de laços de pertença a diferentes grupos (família, escola, comunidade); 

- Identificar os elementos da sua família; 

- Compreender os graus de parentesco; 

- Identificar alguns símbolos nacionais; 

Fomentar e valorizar a relação escola /família; 

Desfrutar de novas situações/ocasiões de descoberta, experimentação e exploração do mundo; 

Conhecer A Declaração dos Direitos da Criança. 

 

 

responsabilidade dos alunos da Escola Profissional de Leiria.  

 Ação de sensibilização sobre “Higiene Oral e Corporal” – Técnicos de 

Saúde – Centro de Saúde 

 Workshop “Alimentação saudável na prevenção do cancro” (Liga Portuguesa 

contra o Cancro); 

 Feira da Primavera  

3. AFETOS E EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

 Comemoração do Dia dos Namorados/Semana dos afetos (exposição de 

trabalhos, visualização de filmes, atividade “Mimar sentimentos”);  

 Ação de sensibilização “Promoção dos afetos”. 

 Workshop: “Adolescência e tu” (Centro de Saúde). 

 Workshop sobre identidade e género – Projeto Leiria UP, Associação 

(AFS) ou Projeto Mundo Brilhante. 

 Ação de esclarecimento sobre Sexualidade – “Pais na linha da Frente”, 

dinamizada pela Associação (AFS) ou Projeto Mundo Brilhante. 

4. COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS 

 Comemoração do Dia do Não Fumador:  

Ação de sensibilização sobre “Tabaco e outras drogas” – Projeto Like Saúde 

(articulação com docentes de Ciências Naturais).  

 Comemoração do Dia Mundial da Luta Contra a Sida: 

 Workshops em torno dos temas: Infeções Sexualmente Transmissíveis e 

Métodos contracetivos - Centro de Saúde. (articulação com docentes de 

Ciências Naturais/”Like Saúde”. 

  Ação de formação – Prevenção em comportamentos aditivos e 

dependências, dinamizada por Centro de Respostas Integradas de Leiria 

(CRI) [no âmbito do projeto “Like Saúde”]. 

 Ação de Formação – “Apoio à Prevenção de Comportamentos Aditivos nas 

Escolas”, dinamizada por Centro de Respostas Integradas de Leiria (CRI), no 

âmbito do projeto “Like Saúde”. 

 Ação de formação – “Novas dependências/ novos desafios: o papel das 

famílias”, dinamizada por Centro de Respostas Integradas de Leiria (CRI), 

no âmbito do projeto “Like Saúde”. 

 

 

 5º ano  e 7º ano 

 

6º /8º anos 

 

 

 

Todos os alunos 

Todos os alunos 

5º ano 

8º/9º ano/Vocacional 

 

6º ano 

 

 

 

EE/pais 

6º ano  e 9ºano 

 

 

9ºano/Curso 

Vocacional 

 

EE/pais 

 

Diretores de 

turma/Assistentes 

Operacionais 

 

EE/pais 

 

 

2º P (janeiro) 

 

2º P (janeiro) 

 

 

 

3º P (maio) 

2º P (fevereiro) 

3º P 

3º P 

 

3º P 

 

 

 

1º P (novembro) 

 

1º P (dezembro) 

 

 

3º P 

 

 

 

 

1º P 

 

 

3º P 
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Atividades Destinatários Calendarização 

 Histórias/Canções/Poemas/Jogos/Dramatizações; 

 Exploração de livros/CDs/Internet relacionados com o tema; 

 Trabalhar os poemas de Matilde Rosa Araújo e/ou Luísa Ducla Soares 

“Direitos da Criança”; 

 Atividades de exploração/descoberta/conhecimento do corpo humano; 

 Articulação com EB1 e entre JI´s; 

 Exposição de trabalhos relacionados com o projeto; 

 Atividades articuladas com a Semana da Leitura; 

 Elaboração de uma árvore genealógica e/ou um álbum de família; 

 Ações de solidariedade (comemoração do Dia do Pijama, recolha de 

brinquedos/livros/ /roupas/alimentos, articulação com instituições de idosos);   

 Trabalhos elaborados com a colaboração de pais e encarregados de educação; 

 Visitas de estudo relacionadas com o projeto; 

 Elaboração do calendário de 2016 com ilustrações feitas pelas crianças sobre 

os Direitos da Criança; 

 Recados do coração (escrita de recados/sugestões/alertas enviados pelas 

crianças aos adultos); 

 Saídas ao meio, para observação do meio envolvente. 

 Comemoração do Dia Mundial da Criança. 

Crianças dos Jardins de 

Infância 

Pais/encarregados de 

Educação 

Alunos do 1º CEB 

AAAF 

Comunidade educativa 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Custo 

A definir (Verbas próprias - OP) 

 

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 1º Ciclo 
 

PROJETO Património – uma herança a conhecer e a preservar” 

Coordenação Professores Titulares de Turma e Coordenadora do 1º Ciclo 

Colaboradores Permanentes Professores, Comunidade Educativa, outras instituições de referência. 

Objetivos 

Conhecer factos e locais históricos de Leiria; 

Despertar a consciência cívica para a preservação do património cultural; 

Reconhecer elementos que promovem a construção da nossa identidade (território, língua, história, nacionalidade…). 

Adquirir/consolidar novos valores, conhecimentos e competências capazes de induzir mudanças de atitudes na relação 

do Homem com o seu meio; 

Aplicar conhecimentos adquiridos em diferentes áreas disciplinares e vice-versa; 

Promover projetos comuns entre a escola e outros organismos da comunidade (CML e outras instituições). 
Atividades Destinatários Calendarização 

 À Descoberta de Leiria 

Inserido no Projeto Educativo Municipal: Leiria, Concelho Educador, destinado 

aos alunos do 3º ano. 

 Dia Internacional dos Monumentos e sítios 

Sugestões: 

Visitas de Estudo aos Monumentos da Região. 

Visionamento de filmes alusivos ao tema. (verleiria.no.sapo.pt) 

Elaboração de cartazes/PowerPoint alusivos ao tema. 

Criação de um pequeno livro com o contributo de todas as turmas sobre o 

Património do distrito de Leiria. 

Este projeto desenvolver-se-á durante meia hora semanal ocupando parte da 

“Oferta Complementar”, numa lógica de interdisciplinaridade, especialmente no 

domínio do Estudo do Meio e das Expressões Artísticas.  

Comunidade escolar do 

Agrupamento. 

 

Este projeto 

decorrerá ao longo 

do ano letivo. 

 

 

18 de abril 

 

 

 

 

 

 

 

Custo 

A definir (Verbas próprias - OP) 

 
PROJETO Leiria, concelho educador 

Coordenação Professores Titulares de Turma e Coordenadora do 1º Ciclo 

Colaboradores Permanentes Professores, Comunidade Educativa, Câmara Municipal de Leiria 

Objetivos 

Contribuir para a qualidade da educação e formação ao longo da vida, valorizando a inclusão, a cooperação e a 

criatividade. 
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Atividades Destinatários Calendarização 

Em cada escola, os professores irão selecionar e dinamizar as atividades mais 

adequadas, no âmbito do Programa “Leiria, concelho educador”. 

Sugestões: 

Leiria a nossa cidade – concurso de arte infantil 

Leiria Crianças ao palco 

Artistas digitais 

Super-heróis da alimentação saudável 

Leirinadar 

Leiria Up – Qualidade de vida e sucesso escolar 

Aprender a ser saudável – Mundo a Sorrir 

Prevenção rodoviária 

É Natal no país dos livros 

Desfile de Carnaval 

Pequenos deputados 

Festa do Dia da Criança 

Planta-me 

Roteiro do Ambiente 

Escolas floridas e divertidas 

Agrupamento sustentável 

Comunidade escolar do 

Agrupamento 

Este projeto 

decorrerá ao longo 

do ano letivo. 

Custo 

A definir (Verbas próprias - OP) / Apoios a conceder pela Câmara Municipal de Leiria 
 

ECO ESCOLAS Educação Pré-Escolar e 1ºCiclo 
 

PROJETO Eco Escolas 

Coordenação Educadores de Infância titulares de turma 

Colaboradores Permanentes Professores 1º CEB/Coordenadora Eco Escolas/Assistentes operacionais/ Pais 

e Encarregados de Educação 

Objetivos 

Manifestar comportamentos que evidenciam preocupação com o ambiente e perceber as relações entre a natureza e a 

vida do Homem; 

Promover a formação de cidadãos conscientes e participativos na sociedade; 

Desenvolver a capacidade de observar, a curiosidade de saber e a atitude crítica;  

Compreender a importância da biodiversidade; 

Perceber a influência do Homem na poluição e as suas consequências; 

Aplicar a política dos “3 R’s” (reduzir, reutilizar e reciclar); 

Promover o gosto pela experimentação; 

Adquirir conhecimentos que revelam rigor científico; 

Desfrutar de novas situações/ocasiões de descoberta e exploração do mundo. 
Atividades Destinatários Calendarização 

 Saídas ao meio, para observação da natureza; 

 Hortas biológicas;                                                                                                                                                                                                                                                

 Atividades experimentais; 

 Trabalhos elaborados com a colaboração de pais e encarregados de educação; 

 Jogos/canções/Histórias/ Dramatizações; 

 Articulação com EB1 e entre JI´s; 

 Exposição de trabalhos relacionados com o projeto; 

 Comemoração do Dia Mundial do Ambiente – 5 de junho; 

 Visitas de estudo relacionadas com o projeto; 

 Separação do lixo; 

 Recolha de tampinhas, pequenos eletrodomésticos, pilhas, tinteiros, lâmpadas... 

Crianças dos Jardins de 

Infância 

Pais/encarregados de 

Educação 

Alunos do 1º CEB 

AAAF 

Comunidade educativa 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

  

 

A definir (Verbas próprias - OP) 
 

 

ECO ESCOLAS 2º e 3º Ciclo 
 

PROJETO ECO – ESCOLAS / EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Coordenação Ondina Rosa 

Colaboradores Permanentes Equipa Eco Escolas e professores das turmas envolvidas. 

Objetivos 
 Dinamização de atividades no âmbito da Educação Ambiental/Eco escolas. As atividades desenvolver-se-ão em 

articulação interciclos, sendo os temas base Água, Energia e Resíduos e o tema do ano “Agricultura biológica”. 
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O trabalho desenvolver-se-á em duas vertentes: 

1 – Ações informativas e de sensibilização da comunidade educativa; 

2 – Ações de intervenção/ participação em concursos, projetos e efemérides. 
Atividades Destinatários Calendarização 

 A definir no plano de ação a enviar para a ABAE. 

Alunos do Pré-escolar;  

1º 2º e 3º Ciclos; 

professores; 

Pais/Encarregados de 

Educação,  

Comunidade educativa. 

Ao longo do ano 

letivo. 

 
Atividade  

Receção da bandeira Verde Eco Escolas 2015 

Descrição sumária da atividade 

Participação nas atividades e cerimónia de entrega da Bandeira Verde Eco Escolas em Torres Vedras. 
Objetivos 

Promover a troca de experiências entre escolas; 

Sensibilizar para a importância do contributo de cada um para a preservação do ambiente. 

Público-Alvo 

  Alguns alunos convidados. 

Coordenadores  Colaboradores 

 Coordenadora Eco Escolas. 

 

 Alunos convidados; 

 Direção da escola. 

Calendarização  

 14 de outubro de 2015 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Meio de transporte.  Professores e Alunos convidados. 

Custo 

0 € (se a CM Leiria oferecer o transporte). 
 

Atividade  

Recolha de REEE 

Descrição sumária da atividade 

Divulgação das categorias de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos; 

Sensibilização para a recolha de REEE; 

Ação de recolha de REEE ao longo do ano. 
Objetivos 

Reforçar a consciência ecológica da comunidade; 

Despertar a consciência social para a questão dos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos; 

Criar hábitos de encaminhamento de REEE para valorização e reciclagem. 

Público-Alvo  

  Toda a comunidade educativa 

Coordenadores  Colaboradores 

 Coordenadora do Eco-Escolas 

 Professoras da equipa Eco-Escolas  

 Diretores de Turma, professores titulares da turma (Ensino 

pré-escolar e 1.º ciclo) e professores. 

Calendarização  

 Ao longo do ano letivo. 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Materiais de divulgação   Crianças / Alunos / Educadores / Professores / Assistentes 

Operacionais / Famílias / Comunidade 

Custo 

0 € 
 

 

Atividade  

Delegados do Ambiente 

Descrição sumária da atividade 

Distribuir semanalmente dois alunos por turma, aos quais compete registar em cada aula o estado relativamente à 

limpeza/organização; 

Avaliar o desempenho dos Delegados do Ambiente; 
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Divulgar a turma mais amiga do ambiente de cada período letivo. 
Objetivos 

Melhorar o ambiente da nossa escola, quer ao nível da limpeza dos espaços, quer ao nível das relações humanas entre os elementos da 

comunidade educativa; 

Responsabilizar os alunos pelo cumprimento do Regulamento Interno; 

Promover a intervenção dos alunos na melhoria das atitudes. 

Público-Alvo 

  Toda a comunidade Escolar 

Coordenadores  Colaboradores 

 Coordenadora Eco Escolas e professoras da equipa eco escolas  Diretores de Turma e professores das turmas. 

Calendarização  

 Ao longo do ano letivo 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Regulamento Interno 

 Grelhas dos Delegados do Ambiente 

 Professores 

 Alunos 

 Assistentes Operacionais 

Custo 

5 € (OGE) 
 
 

Atividade  

Clube do Ambiente  

Descrição sumária da atividade 

Realização de atividades, nomeadamente a dinamização do Jornal da Ciência, reciclagem, efemérides e intervenções no 

espaço escolar. 
Objetivos 

Melhorar o envolvimento dos alunos da nossa escola em atividades ambientais; 

Promover a intervenção em atividades de educação ambiental. 

Público-Alvo 

  Alunos e comunidade educativa. 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professoras responsáveis pelo clube. Alunos, professores. 

Calendarização  

 Ao longo do ano letivo. 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Vários.  Professoras responsáveis pelo Clube. 

 Alunos. 

Custo 

20 € (OGE) 

 

COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES Dia Eco-Escolas 
Atividade 

Dia Eco-Escolas 

Descrição sumária da atividade 

Comemora-se em data ainda a definir, em articulação ainda a definir; 

Divulgação do Eco Código 2015_ 2016; 

Hastear da Bandeira Verde Eco Escolas. 
Objetivos 

Formar uma população consciente e preocupada com o ambiente e com os problemas a ele ligados.  

Público-Alvo 

  Comunidade educativa. 

Coordenadores  Colaboradores 

 Coordenadora Eco Escolas. 

 

 Equipa Eco Escolas, educadores, professores, 

assistentes operacionais, crianças e alunos. 

Calendarização  

 A definir. 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Materiais recicláveis.  Professores e alunos das turmas envolvidas. 

Custo 

0 € 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2015/2016 
 

63/127 
 

 

 
 

 

SECÇÃO EUROPEIA LÍNGUA FRANCESA (SELF) 3º Ciclo 

 
 

CLUBE EUROPEU 1º, 2º e 3º Ciclos 
 

Custo 

A definir (FF 123 – Atividade 197) 
 

 

Atividades  

Aprendizagem da língua francesa: aulas de Francês com reforço de um segmento de 45 minutos; 

Introdução gradual do Francês na disciplina não linguística (DNL) de História; 

Desenvolvimento de conteúdos socioculturais, históricos e literários dos países francófonos. 

Descrição sumária das atividades 

Lecionação dos conteúdos programáticos das disciplinas de Francês e de História (em francês). 

Estreita colaboração da coordenadora do projeto e docente de Francês com a docente de DNL (História) através da 

articulação de conteúdos e elaboração de materiais didáticos. 
Objetivos 

Motivar para uma aprendizagem mais eficaz da língua francesa; 

Promover a diversidade cultural; 

Reforçar/aperfeiçoar a aprendizagem da língua francesa mobilizando conhecimentos adquiridos em História e em Francês; 

Desenvolver o espírito crítico e de solidariedade, estimulando o sentido de responsabilidade e de autonomia; 

Desenvolver projetos interdisciplinares (articulação com Clube Europeu. Biblioteca….). 

Público-Alvo 

Alunos do 8º A 

Coordenadores  Colaboradores 

Graça Morgado  Isabel Lourenço 

Calendarização  

Durante o ano letivo 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

Papel de jornal; papel reciclado, cola branca, tintas…. Material 

logístico. 

Isabel Lourenço 

Graça Morgado 

Custo 

30 € (OGE) 

PROJETO CLUBE EUROPEU 

Coordenação  Graça Morgado 

Colaboradores Permanentes  Isabel Nogueira, Graça Morgado e Francisco Mendes 

Objetivos 

Promover a consciência e o sentido de responsabilidade no futuro da Europa, a sua democracia, paz e direitos humanos; 

Apoiar e reforçar a criatividade e a inovação e o sentido de análise crítica; 

Conhecer os países que integram a EU (Cultura, civilização…); 

Divulgar os benefícios do plurilinguismo no contexto europeu atual e encorajar a aprendizagem de línguas estrangeiras; 

Promover a autonomia, o conhecimento dos valores, hábitos e tradições dos diferentes povos que integram a Comunidade 

Europeia. 

Atividades Destinatários Calendarização 

 Identificação/localização dos países da União Europeia (Língua e seus aspetos 

culturais/civilizacionais); 

  Comemoração do dia da Europa; 

 Viagem de estudo a uma cidade espanhola; 

 Dar a conhecer os organismos que regem a UE e seu funcionamento; 

 Contatos com Eurodeputados portugueses para preparação de uma visita ao 

Parlamento Europeu (Strasbourg) a realizar no próximo ano letivo. 

 

 

 Alunos do Clube (3ºciclo) 

 

Comunidade Educativa 

9 de Maio 

 

2ºPeríodo 

 

Ao longo do ano letivo 
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ATIVIDADES SINGULARES 

 

1º PERÍODO  OUTUBRO 
 

COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar 
Atividade  

Dia Mundial da Alimentação/PES 

Descrição sumária da atividade 

Realização de pesquisa sobre alimentos e alimentação saudável; 

Confeção de alimentos saudáveis; 

Conversas/registos sobre o tema; 

Elaboração de desdobráveis para os pais e encarregados de Educação; 

Sensibilização aos encarregados de educação para promoção do lanche saudável; 

Articulação com as famílias/1ºCEB/ Centro de Saúde.  
Objetivos 

 Promover hábitos de vida saudável; 

 Prevenir distúrbios e doenças alimentares (obesidade infantil); 

 Sensibilizar as famílias para a promoção de hábitos alimentares saudáveis. 

Público-Alvo  

  Crianças dos Jardins de Infância  

Coordenadores  Colaboradores 

  Educadores de Infância   Educadores/famílias/comunidade educativa / assistentes 

operacionais/entidades que fornecem os almoços e tarefeiras 

AAAF/Equipa PES/Centros de Saúde. 

Calendarização  

16 de outubro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

Consoante as atividades planificadas  Educadores / Assistentes Operacionais /Crianças / Pais / 

Encarregados de Educação / Técnicos de Saúde  

Custo 

2,5€/criança (Verbas próprias - OP)  
 

COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES Departamento Curricular do 1º Ciclo 

Atividade  
Dia da Alimentação/Roda dos Alimentos Solidária-16 de outubro 

Descrição sumária da atividade 

Envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação na construção de uma roda dos Alimentos com a doação de alimentos. 

Os alimentos recolhidos serão doados a uma instituição da localidade/região (Leiria)/Banco Alimentar. 
Objetivos 

 Conhecer os diferentes grupos da Roda dos Alimentos; 

 Despertar nos alunos o espírito de solidariedade e responsabilidade social; 

 Sensibilizar as famílias para a partilha e solidariedade. 

Público-Alvo 

 Alunos e outros elementos da Comunidade Educativa/Instituições de solidariedade. 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professores Titulares de Turma.  Pais/Encarregados de Educação, Assistentes Operacionais e 

Banco Alimentar. 

Calendarização  

 Preparação da atividade no decorrer da semana e comemoração no dia 16 de outubro. 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

A definir por cada estabelecimento de ensino. Comunidade Educativa. 

Custo 

A definir (Verbas próprias - OP) 
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COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Línguas 
Atividade  

Halloween 

Descrição sumária da atividade 

Celebração da efeméride Halloween através da exposição de trabalhos alusivos ao tema e da realização de um concurso 

de abóboras. 
Objetivos 

 Alargar horizontes culturais; 

 Contribuir para a formação geral dos alunos; 

 Realizar trabalhos de forma autónoma, responsável e criativa. 

Público-Alvo 

  Alunos do 2.º e 3.º ciclos da escola-sede  

Coordenadores  Colaboradores 

 Professores do Subdepartamento de Inglês  Comunidade escolar 

Calendarização  

 31 de outubro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Material de papelaria, material próprio do 

Subdepartamento alusivo ao tema 

 Professores de Inglês 

Custo 

+/- 25 euros (OGE) 
 
 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 

Atividade  
Comemoração do Dia Mundial da Música e Dia Nacional da Água 

Descrição sumária da atividade 

Construção de um xilofone de garrafas (garrafas de vidro transparente, todas do mesmo tamanho, água e corante de 

várias cores.) 
Objetivos 

 Comemorar o Dia Mundial da Música e Dia Nacional da Água; 

 Sensibilizar os alunos para a importância da água; 

 Sensibilizar os alunos para a importância da reciclagem; 

 Descobrir maneiras de produzir sons musicais com materiais recicláveis. 

Público-Alvo 

  Turmas do 5º ano 

Coordenadores  Colaboradores 

 Docentes de Educação Musical   

Calendarização  

 De 28 de setembro a 5 de outubro (inclusive) 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Garrafas de sumo 

 Docentes de Educação Musical 

 Baquetas 

 Mesa 

Custo 

0 € 
 
 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 

Atividade  
Dia da Alimentação 

Descrição sumária da atividade 

Ilustração de frases alusivas ao dia (slogan publicitário) 
Objetivos 

 Utilizar os elementos visuais para o enriquecimento de mensagens;  

 Desenvolver a capacidade de trabalho, investigação, criatividade e comunicação; 

 Utilizar instrumentos de trabalho e aplicar técnicas com preocupação de segurança e de rigor; 

 Participar em realizações artísticas que propiciem o desenvolvimento de atividades individuais e de trabalho interdisciplinar 

(articulação com as disciplinas de CN e PORT, no quinto ano e de CN, PORT e EMRC, no sexto ano) 
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Público-Alvo 

 Alunos do 5ºe 6º ano 

Coordenadores  Colaboradores 

 Paula Oliveira Professores de EV 

Calendarização  

 1º período  

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Materiais de pintura e recorte (revistas, embalagens de 

tetrapack, materiais de pintura, cola celulósica e para tecido- 

contacto); 

 Plastificação das mensagens dos alunos. 
 

 Alunos das turmas de 5º e 6º ano; 

 Professoras de EV; 

 Coordenador "Eco-escolas" e “PES” 

 CN, PORT e EMRC 

Custo 

15 € (OGE) 
 

COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

Atividade  
Dia Mundial da Alimentação – 16 de Outubro (Semana da alimentação saudável) 

Descrição sumária da atividade 

Criação de um espaço próprio para divulgar informações relacionadas à alimentação.  

Criação de Slogans sobre a alimentação 6º e 9º ano de escolaridade (afixação na cantina). 

Pesquisa de “roda de alimentos” e exposição das mesmas (6º ano). 

Oferta de fruta por parte dos alunos do 6º ano ao 5º ano. 

Leitura de uma história “ para comer a sopa” - alunos do 5º ano. 

Almoço “Comer diferente” realizado pelos alunos da Escola Profissional de Leiria. 
Objetivos 

 Melhorar a qualidade de vida da população escolar, disponibilizando informações que possibilitem modos de vida saudáveis e 

conscientes; 

 Promover hábitos de alimentares saudáveis; 

 Reconhecer alimentos saudáveis; 

 Promover um melhor acolhimento aos alunos do 5º ano. 

Público-Alvo  

  Alunos 2º Ciclo e 3º Ciclo 

Coordenadores  Colaboradores 

 Coordenadora do Departamento e Coordenadora da Educação 

para a Saúde. 

 Professores Ciências Naturais 2º Ciclo e 3º Ciclo  

Calendarização  

15 a 19 de Outubro  

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Vários 
 Professores de Ciências; Encarregados de Educação; 

assistentes operacionais 

Custo 

20€ (OGE) 
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1º PERÍODO  NOVEMBRO 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 
Atividade  

Corta-Mato Escolar - FASE ESCOLA - “Corrida de São Martinho” 

Descrição sumária da atividade 

Prova de corrida com percursos diferenciados consoante o escalão/sexo dos alunos. 
Objetivos 

 Promover o gosto pela prática desportiva; 

 Contribuir para a formação geral dos alunos; 

 Selecionar os alunos representantes da Escola para a Fase Regional. 

Público-Alvo 

  Alunos dos diferentes ciclos que se inscrevam 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professores de Educação Física  Professores de Educação Física. 

Calendarização  

 11 de novembro - 10h00m 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Fita balizadora, cronómetros, megafone e fichas de registo, 

2 mesas, 2 cadeiras. 

 Professores de Educação Física, Bombeiros e GNR Escola 

Segura 

Custo 

A definir (Verbas FF 123 – Atividade 197) 

 
 

EXPOSIÇÕES – Projeto Incentivarte Departamento Curricular de Expressões 
Atividade  
Ambiente: Elaboração de elementos decorativos natalícios utilizando material reciclado  

Descrição sumária da atividade 

Exposição dos trabalhos em Leiria 
Objetivos 

 Produzir objetos plásticos explorando temas, ideias e situações; 

 Sensibilizar para a importância das vivências coletivas e para a necessidade de cooperação em projetos comuns;  

 Desenvolver a capacidade de trabalho, investigação, criatividade, comunicação e intervenção; 

 Utilizar instrumentos de trabalho e aplicar técnicas com preocupação de segurança e de rigor; 

 Desenvolver aptidões na realização de objetos plásticos tridimensionais, utilizando diversos materiais; 

 Desenvolver a criatividade; 

 Desenvolver competências de preservação do meio ambiente. 

Público-Alvo 

 Comunidade envolvente 

Coordenadores  Colaboradores 

 Natália Soares Professora de ET do 3º Ciclo e Suzana Marques 

Calendarização  

 Até final de novembro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Reutilização de diversos materiais; 

 Materiais de desgaste (papéis, colas, cola quente, tintas); 

 Fio de nylon; 

 Arame, rede; 

 De acordo com os projetos dos alunos 

 Alunos das turmas do 7º ano de ET; 

 Professoras de educação tecnológica (3º ciclo); 

 Professora Suzana Marques 

 Coordenador "Eco-escolas"  

 

Custo 

60 € (Verba a ser suportada com o apoio financeiro da Câmara Municipal de Leiria) 
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COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
Atividade  
Dia do Não Fumador 

Descrição sumária da atividade 

6º ano – Exploração de imagens, seguidas de debate em contexto de sala de aula. 

9º ano - Palestra dinamizada pelas enfermeiras do Centro de Saúde ( articulação projeto PES) 
Objetivos 

 Melhorar a qualidade de vida da população escolar, disponibilizando informações que possibilitem modos de vida saudáveis e 

conscientes; 

 (Re)conhecer os malefícios do tabaco; 

 Envolver os pais/encarregados de educação na vida da escola. 

Público-Alvo  

  Alunos 2º Ciclo e 3º Ciclo 

Coordenadores  Colaboradores 

 Coordenadora do Departamento e Coordenadora da Educação 

para a Saúde e Coordenadora de Ciências Naturais 

 Professores Ciências Naturais 2º Ciclo e 3º Ciclo  

Calendarização  

Novembro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Placards 

 Cartolinas 

 Professores de Ciências; Encarregados de Educação; 

assistentes operacionais 

Custo 

10 euros (OGE) 
 

 

VISITA DE ESTUDO 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
Atividade  

Visita de estudo às Salinas de Rio Maior/ Pedreira do Galinha (Parque Natural Serra de Aire e 

Candeeiros)/Grutas de Mira d’Aire ou outra 

Descrição sumária da atividade 

Visita de estudo para observação e identificação das principais características geológicas da região (maciço calcário).   
Objetivos 

 Valorizar o património geológico da região; 

 Conhecer as características do relevo cársico (grutas, …); 

 Reconhecer a constante evolução do ambiente; 

 Compreender os principais fenómenos geológicos da Terra; 

 Conhecer a importância e funcionamento de salinas de ambiente continental, outrora ambiente marinho; 

 Aprofundar os conhecimentos adquiridos em contexto de sala de aula; 

 Fomentar o espírito de observação e a curiosidade científica. 

Público-Alvo 

  Alunos do 7º ano - 3º Ciclo 

Coordenadores  Colaboradores 

 Augusta Duarte  DT´s 7º ano 

Calendarização  

18 de novembro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

-----------------------------------------------------------  Professores de CN e DT´s do 7º ano 

Custo 

6€ por aluno (a suportar pelos Encarregados de Educação) 
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1º PERÍODO  DEZEMBRO 
 
 

COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES Departamento Curricular do 1º Ciclo/Educação Pré-Escolar 
Atividade  
Festa de Natal/Encerramento do 1º Período 

Descrição sumária da atividade 

Cada escola poderá desenvolver diversas atividades de acordo com a sua realidade, nomeadamente: 

Recolha e partilha de brinquedos/livros. 

Sessão de cinema. 

Festa de Natal. 
Objetivos 

 Incentivar a participação das famílias na escola e a corresponsabilização que lhes cabe no processo educativo; 

 Reforçar práticas de articulação entre os vários níveis de ensino e as AEC; 

 Despertar na criança o espírito de solidariedade, tolerância, partilha e responsabilidade; 

 Desenvolver valores estéticos ou artísticos; 

 Desenvolver valores de ordem moral e espiritual, com uma dimensão pessoal e social;  

 Conhecer e vivenciar costumes e tradições. 

Público-Alvo 

 Alunos e outros elementos da comunidade educativa. 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professores e Educadores de Infância Titulares de 

Turma/Grupo. 

 Professores AEC; Assistentes Operacionais e 

Encarregados de Educação. 

Calendarização  

 A calendarização será devidamente contextualizada com as atividades de cada escola e Jardim de Infância. 

 No dia 17 de dezembro cumpre-se o horário da manhã ou da tarde, conforme a programação das atividades em cada escola e 

Jardim de Infância. 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

A definir por cada estabelecimento de ensino. Comunidade educativa. 

Custo 

A definir (Verbas próprias - OP) 

 
 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 
Atividade  

Natal: Decoração do recinto escolar 

Descrição sumária da atividade 

Exposição de trabalhos tridimensionais, no decorrer do mês de dezembro, para decoração da escola 
Objetivos 

 Produzir objetos plásticos explorando temas, ideias e situações; 

 Sensibilizar para a importância das vivências coletivas e para a necessidade de cooperação em projetos comuns;  

 Desenvolver a capacidade de trabalho, investigação, criatividade, comunicação e intervenção; 

 Utilizar instrumentos de trabalho e aplicar técnicas com preocupação de segurança e de rigor; 

 Desenvolver aptidões na realização de objetos plásticos tridimensionais, utilizando diversos materiais; 

 Desenvolver a criatividade. 

Público-Alvo 

 Comunidade escolar 

Coordenadores  Colaboradores 

 Suzana Marques, Paula Oliveira, Natália Soares Professoras de ET do 2º ciclo e alunos do 5º e 6º ano  

Calendarização  

 Dezembro/2015 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Materiais de desgaste (papéis, colas, tintas, sprays); 

 Trinchas e pincéis; 

 Reutilização de materiais; 

 Materiais recicláveis; 

 Arame; 

 Cartolinas; 

 Papel celofane; 

 Esferovite; 

 Alunos das turmas de 5º e 6º ano; 

 Professoras de educação tecnológica. 

 Coordenador "Eco-escolas"  
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 Tecido (cetim); 

 Tintas acrílicas; 

 Colas 

Custo 

130 € (OGE) 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 
Atividade: 

Final do primeiro período - Audições públicas de alunos. 

Descrição sumária da atividade 

Apresentação de atividades desenvolvidas no âmbito das aulas de Educação Musical. 

Grupos instrumentais e/ou vocais (Temas Natalícios). 
Objetivos 

 Fruir a música em épocas festivas; 

 Promover atividades no sentido do desenvolvimento de competências rítmicas e melódicas; 

 Adquirir/desenvolver sentido de responsabilidade; 

 Saber estar em grupo, cooperar com os outros. 

Público-Alvo 

Comunidade Escolar. 

Coordenadores  Colaboradores 

Professores de Educação Musical. ------------------- 

Calendarização  

Dezembro/2015 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

Instrumentos musicais. 

Estantes 

Aparelhagem sonora e microfones. 

Professores de Educação Musical.  

Alunos do 2º Ciclo. 

Custo 

0 € 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 
Atividade  

Comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 

Descrição sumária da atividade 

Atividades diversas envolvendo toda a comunidade educativa.  

Visita da escritora Lurdes Breda. 
Objetivos 

 Sensibilizar a comunidade educativa para o respeito e ajuda à pessoa com deficiência; 

 Contribuir para a dinâmica de uma escola cada vez mais inclusiva. 

Público-Alvo 

  Comunidade educativa 

Coordenadores  Colaboradores 

 Docentes de Educação Especial   Em articulação com a Biblioteca 

Calendarização  

 De 30 de novembro a 4 de dezembro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Fita de cetim e outros materiais 

 Equipamento áudio 

 Docentes de Educação Especial e Assistentes Operacionais 

Custo 

A definir (FF 123 – Atividade 199 – Ensino Especial) 

 
OUTRAS ATIVIDADES Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

Atividade  

Concurso de presépios 2015  

Descrição sumária da atividade 

No âmbito da Unidade Letiva 2 do programa do 5ºano de E.M.R.C. “O Advento e Natal” realização de um concurso de 

presépios realizados pelos alunos em colaboração com a família e expostos na escola. 
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Objetivos 

 Promover as tradições natalícias cristãs no seio da família e da comunidade; 

 Sensibilizar para a importância da relação escola/família incentivando à participação dos encarregados na vida escolar; 

 Reforçar os laços familiares; 

  Desenvolver a criatividade e o espírito de iniciativa. 

Público-Alvo 

  Alunos do 2º Ciclo – 5º e 6º Anos 

Coordenadores  Colaboradores 

 Isabel Talefe   Família 

Calendarização  

 1º Período - dezembro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

_________________________________________  Professores acompanhantes 

Custo 

+/- 12,00€ (OGE) 

 

COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Matemática e Ciências 

Experimentais Atividade  

Dia Mundial de Luta Contra a Sida 

Descrição sumária da atividade 

Palestra feito pelas enfermeiras do Centro de Saúde, sobre a problemática do VIH/SIDA e das doenças sexualmente 

transmissíveis, para alunos do 9º ano e Curso Vocacional. 
Objetivos 

 Sensibilizar os mais novos para a problemática do VIH/SIDA e a combater a discriminação; 

 Refletir sobre a importância da Educação Sexual. 

Público-Alvo  

  Alunos 9º ano e Curso Vocacional 

Coordenadores  Colaboradores 

 Coordenadora do Departamento e Coordenadora da Educação 

para a Saúde e Coordenadora de Ciências Naturais 

 Professores Ciências Naturais 3º Ciclo  

Calendarização  

Dezembro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Computador 

 Videoprojector 

 cartazes de divulgação 

 Professores de Ciências; Encarregados de Educação; 

assistentes operacionais 

Custo 

5€ (OGE) 

 

2º PERÍODO  JANEIRO 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Línguas 
Atividade  

Comemoração do dia dos Reis: Exposição 

Descrição sumária da atividade 

Os alunos escrevem cartas aos Reis Magos pedindo-lhes que intercedam para a construção de um mundo mais solidário e 

equitativo. 
Objetivos 

 Consolidar/divulgar aprendizagens curriculares no âmbito da cultura e tradições hispanas ( La Cabalgata e Día de los Reyes); 
 Sensibilização para problemas sociais europeus/mundiais; 
 Despertar promover a interdisciplinaridade; 
 Aplicar a estrutura da carta. 

Público-Alvo 

  Comunidade escolar 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professora de Espanhol  Professora de espanhol e alunos do 9ºC 

Calendarização  

 2º Período (6 de janeiro) 
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Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

Papel, cola branca, …. Material logístico. Professora de espanhol e alunos do 9ºC 

Custo 

+-10 euros (OGE) 

 

 

2º PERÍODO  FEVEREIRO 
 

 

COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES Departamento Curricular do 1º Ciclo/Educação Pré-Escolar 
Atividade  

Carnaval 

Descrição sumária da atividade 

Carnaval na escola / Desfile 
Objetivos 

 Saber conviver e partilhar; 

 Conhecer costumes e tradições locais, nacionais e internacionais; 

 Reforçar práticas de articulação entre os vários níveis de ensino e as AEC; 

 Promover uma maior integração das escolas na comunidade local. 

Público-Alvo 

 Alunos e elementos da comunidade educativa. 

Coordenadores  Colaboradores 

 Educadores e Professores Titulares de Turma.  Professores AEC; Assistentes Operacionais; Encarregados 

de Educação; Autarquias. 

Calendarização  

 No dia 5 de fevereiro cumpre-se o horário da manhã ou da tarde, conforme a programação das atividades em cada escola. 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

A definir por cada estabelecimento de ensino. Comunidade educativa. 

Custo 

A definir (Verbas próprias - OP) 

 
COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Línguas 
Atividade  

Comemoração de La Chandeleur 

Descrição sumária da atividade 

Alunos e professoras confecionam e degustam crêpes  

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
Atividade 

Visita de um Planetário Insuflável à escola 

Descrição sumária da atividade 

Assistir a uma sessão de projeção da esfera celeste. 
Objetivos 

 Desenvolver o gosto pela Ciência; 

 Valorizar o conhecimento científico; 

 Desenvolver a capacidade de observar corpos celestes; 

 Sistematizar conteúdos de Astronomia. 

Público-Alvo 

 Alunos  7º ano. 

Coordenadores Colaboradores 

 Coordenadora do subdepartamento de FQ  Professoras de FQ e outras das turmas envolvidas. 

Calendarização 

 janeiro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Planetário; ginásio  Professoras de FQ e outros. 

Custo 

cerca de 4 euros/aluno (a suportar pelos Encarregados de Educação) 
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Objetivos 

 Consolidar/divulgar aprendizagens curriculares no âmbito da cultura e tradições francesas; 

 Aplicar estruturas sintáticas e morfológicas específicas das receitas; 

 Motivar para a aprendizagem da língua.  

Público-Alvo 

  Alunos, professores e funcionários da Escola sede 
Coordenadores  Colaboradores 

 Professora Graça Morgado  Professoras Bernardete Francisco e Manuela Ferrão 

Calendarização  

 2º Período (2 de fevereiro) 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

Ingredientes (ovos, farinha, leite,….) e bar dos professores 
Professoras de francês  

Alunos do 8ºA 

Custo: 

10 euros (OGE) 
 

COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES Eco Desfile  

 Atividade  

Eco Desfile: desfile/mostra de fatos e/ou outros confecionados com materiais recicláveis 

Descrição sumária da atividade 

Desfile/Mostra de fatos e/ou outros confecionados com materiais recicláveis 
Objetivos 

 Sensibilizar os alunos para a importância da promoção da recolha, do tratamento e da gestão sustentável de resíduos; 

 Sensibilizar os alunos para as questões ambientais; 

 Promover construções a partir de materiais recicláveis. 

Público-Alvo 

  Alunos do pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo 

Coordenadores  Colaboradores 

 Coordenadora do Eco Escolas 

 Professores dinamizadoras do Clube do Ambiente 

 Educador Paulo Dias 

 Prof de ET, Educação Especial 

Calendarização  

 fevereiro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

Materiais Reciclados, colas, linhas  Alunos, crianças, educadores, professores de CN, FQ, ET, 

assistentes operacionais, Encarregados de Educação, outros. 

Custo 

cerca de 10 euros/participante / 50€ (OGE) 
 

CONCURSOS 

/COMPETIÇÕES 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
Atividade  

Campeonato do Ouri. 

Descrição sumária da atividade 

Organizar um campeonato do Ouri, jogo de estratégia. 

Objetivos 

 Desenvolver o gosto pela Matemática; 

 Promover espaços de efetivo envolvimento dos alunos que permitam aprender mais e de um modo mais significativo; 

 Desenvolver técnicas do jogo de estratégia. 

Público-Alvo 

 Alunos do 3º ciclo 

Coordenadores  Colaboradores 

 Sandra Figo  Professores de Matemática do 3º ciclo 

Calendarização  

fevereiro 2016 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Jogos do Ouri 

 Fotocópias dos diplomas e dos inquéritos 

 Prémios para os alunos vencedores 

 Professores de Matemática do 3º ciclo 

Custo 

5€ (OGE) 
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CONCURSOS 

/COMPETIÇÕES 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
Atividade  

Campeonato de Xadrez. 

Descrição sumária da atividade 

Organizar um campeonato de Xadrez 

Objetivos 

 Motivar os alunos envolvidos; 

 Estimular o gosto e o estudo pela Matemática; 

 Atrair os alunos que têm “medo” da disciplina de Matemática, permitindo que estes descubram o lado lúdico da disciplina; 

 Tentar que os alunos se divirtam com o jogo de estratégia; 

 Desenvolver os hábitos de concentração e técnicas de estratégia. 

Público-Alvo 

 Alunos do 3º ciclo 

Coordenadores Colaboradores 

 Sandra Figo  Professores de Matemática do 3º ciclo 

Calendarização  

fevereiro 2016 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Jogos de Xadrez 

 Fotocópias dos diplomas e dos inquéritos 

 Prémios para os alunos vencedores 

 Professores de Matemática do 3º ciclo 

Custo 

5€ (OGE) 

 

CONCURSOS 

/COMPETIÇÕES 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
Atividade  

Campeonato de Damas. 

Descrição sumária da atividade 

Organizar um campeonato de damas. 

Objetivos 

 Motivar os alunos envolvidos; 

 Estimular o gosto e o estudo pela Matemática; 

 Atrair os alunos que têm “medo” da disciplina de Matemática, permitindo que estes descubram o lado lúdico da disciplina; 

 Desenvolver os hábitos de concentração e técnicas de estratégia; 

 Tentar que os alunos se divirtam com o jogo de estratégia. 

Público-Alvo 

 Alunos do 3º ciclo 

Coordenadores  Colaboradores 

 Sandra Figo  Professores de Matemática do 3º ciclo 

Calendarização  

fevereiro 2016 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Jogo de Damas  Professores de Matemática do 3º ciclo 

Custo 

5€ (OGE) 

 

CONCURSOS 

/COMPETIÇÕES 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
Atividade  

Campeonato do Jogo do 24 

Descrição sumária da atividade 

Organizar um campeonato do Jogo do 24. 
Objetivos 

 Motivar os alunos envolvidos; 

 Estimular o gosto e o estudo pela Matemática; 

 Atrair os alunos que têm “medo” da disciplina de Matemática, permitindo que estes descubram o lado lúdico da disciplina; 

 Desenvolver os hábitos de concentração e técnicas de estratégia; 

 Tentar que os alunos se divirtam com o jogo de estratégia. 
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Público-Alvo 

 Alunos dos 2º e 3º ciclos 

Coordenadores  Colaboradores 

 Sandra Figo  Professores de Matemática do 3º ciclo 

Calendarização  

fevereiro 2016 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Jogo do 24  Professores do Subdepartamento de Matemática 

Custo 

5€ (OGE) 

 
CONCURSOS 

/COMPETIÇÕES 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
Atividade  

Atelier de Matemática 

Descrição sumária da atividade 

Atividades matemáticas variadas para Pais/EE e alunos, jogos manipulativos e interativos, na Biblioteca. 
Objetivos 

 Desenvolver a curiosidade e o gosto de aprender; 

  Promover um espaço de resolução de problemas; 

 Aprender com os jogos lúdico-didáticos: os jogos manipuláveis, os jogos interativos; 

  Promover o desenvolvimento do raciocínio lógico-abstrato; 

  Criar hábitos de concentração; 

  Desenvolver técnicas de estratégia. 

Público-Alvo 

 Alunos do 2º e 3º ciclo e Pais / E.E 

Coordenadores  Colaboradores 

 Nuno Fernandes 

 Sandra Figo 

 Professores do Subdepartamento de Matemática 

Calendarização  

fevereiro 2016 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Jogos 

 Materiais manipuláveis 

 Fotocópias 

 Equipamento informático: Smartboard, projetor, 

computadores, jogos educativos, software interativo 

 Professores do Subdepartamento de Matemática 

Custo 

10€ (OGE) 

 
PALESTRAS 

/COMPETIÇÕES 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
Atividade  

Palestras – IPL Leiria 

Descrição sumária da atividade 

Palestras 

Objetivos 

 Desenvolver a curiosidade e o gosto de aprender; 

 Promover um espaço de resolução de problemas; 

 Criar hábitos de concentração; 

 Promover a Matemática e a sua relação com as profissões; 

 Promover e desenvolver o gosto pela Matemática. 

Público-Alvo 

 Alunos dos 2º e 3º ciclos 

Coordenadores  Colaboradores 

 Nuno Fernandes 

 Sandra Figo 

 Professores do Subdepartamento de Matemática 

Calendarização  

fevereiro 2016 
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Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Fotocópias 

 Equipamento informático: Smartboard, projetor, 

computadores 

 Professores do Subdepartamento de Matemática 

Custo 

10€ (OGE) 

 

CONCURSOS 

/COMPETIÇÕES 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
Atividade  

“Corvos do Lis” 

Descrição sumária da atividade 

Jogar Xadrez com os “Corvos do Lis” 
Objetivos  

 Desenvolver a curiosidade e o gosto de aprender; 

  Promover um espaço de resolução de problemas; 

 Aprender com o Xadrez; 

  Promover o desenvolvimento do raciocínio lógico-abstrato; 

  Criar hábitos de concentração; 

  Desenvolver técnicas de estratégia. 

Público-Alvo 

 Alunos dos 2º e 3º ciclos e Pais / E.E 

Coordenadores  Colaboradores 

 Nuno Fernandes 

 Sandra Figo 

 Professores do Subdepartamento de Matemática 

Calendarização  

fevereiro 2016 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Jogos 

 Fotocópias 

 Equipamento informático: Smartboard, projetor, 

computadores 

 Professores do Subdepartamento de Matemática 

Custo 

10€ (OGE) 

 
 

2º PERÍODO  MARÇO 

 

 

COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES 
Departamento Curricular de Línguas, Departamento Curricular do 

1º Ciclo/Educação Pré-Escolar e Biblioteca Escolar 

Atividade  

Semana da Leitura 

Descrição sumária da atividade 

Esta atividade tem como destinatários os alunos do Agrupamento. Ao longo da semana realizar-se-ão atividades que 

envolvam o máximo de alunos possível. De entre estas, prevêem-se:  

Encontro com Escritor (Isabel Ricardo), Encontro com o Ilustrador (Tânia Bailão), Concurso de Leitura em Voz Alta (2º 

e 3º ciclo, Português, Espanhol, Inglês e Francês); Conta Histórias (a alunos do pré-escolar e do 1º ciclo), Sessão de 

formação sobre leitura ou escrita e Feira do Livro. 
Objetivos 

 Desenvolver competências de leitura e escrita; 

 Estimular a criatividade; 

 Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação; 

 Valorizar e partilhar saberes; 

 Fomentar as relações escola/família/comunidade; 

 Fomentar a socialização. 

Público-Alvo 

 Comunidade escolar 
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Coordenadores  Colaboradores 

 Coordenador do Departamento de Línguas 

 Professora Bibliotecária 

 Coordenadora do Departamento Pré-Escolar 

 Coordenadora do Departamento de 1ºCiclo 

 Professores dos diversos departamentos envolvidos  

 Outros elementos da Comunidade Educativa 

 

Calendarização  

 Na Semana da Leitura Concelhia, 14 a 18 de março 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

Adequados ao tipo de atividade  Professores acompanhantes 

Custo 

+- 100 euros (OGE) 

 

VISITAS DE ESTUDO 
Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 Departamento Curricular de Línguas 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

 

 

Atividade  

Visita de Estudo ao Mosteiro dos Jerónimos e assistência à peça de teatro “Aquilo que os olhos veem ou o 

Adamastor”- em articulação com Português. 

Descrição sumária da atividade 

Visita de estudo guiada e assistência à peça de teatro. 
Objetivos 

 Reforçar as relações interpares e com os seus professores; 

 Partilhar experiências próprias à idade no âmbito das relações intra e intergrupais vivenciando e reconhecendo os valores do 

respeito e da tolerância; 

 Motivar os alunos para a leitura e estudo de obras de autores portugueses; 

 Consolidar as aprendizagens curriculares no âmbito dos Descobrimentos; 
 Sensibilizar para a preservação do património histórico-cultural; 
 Despertar o gosto pela História de Portugal e promover a interdisciplinaridade. 

Público-Alvo 

  Alunos do 8ºAno 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professoras Isabel Lourenço, Adelaide Gaspar e Cristina 

Cardoso. 

Companhia de Teatro “Arte d’Encantar” e guias do Mosteiro dos 

Jerónimos. 

Calendarização  

 2º Período 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

------------------------------------------------------------------ Professoras das disciplinas de Português e História e alunos das 

turmas do 8º ano. 

Custo 

Aproximadamente 14 euros por aluno (Verba a suportar pelos Encarregados de Educação) 

 

 

VISITAS DE ESTUDO 

Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 Departamento Curricular de Línguas 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

 Atividade  

Visita de Estudo ao Museu da Eletricidade e assistência à peça de teatro “Auto da Barca do Inferno” - em 

articulação com as disciplinas de História, de Físico-Química e Projeto Eco Escolas. 

Descrição sumária da atividade 

Visita de estudo guiada e assistência à peça de teatro. 
Objetivos 

 Consolidar as aprendizagens curriculares; 
 Desenvolver o gosto pela Ciência; 

 Valorizar o conhecimento científico; 

 Incentivar a curiosidade científica; 

 Sensibilizar para a preservação do património histórico-cultural; 
 Reforçar as relações interpares e com os seus professores. 

Público-Alvo 

  Alunos do 9ºAno 
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Coordenadores  Colaboradores 

 Professores das disciplinas de Português em articulação com 

os de História e Físico-Química. 

 Companhia de Teatro “Arte d’Encantar” e guias do Museu. 

Calendarização  

 2º Período   

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Professoras das disciplinas de Português, História e Físico-

Química e alunos das turmas do 9º ano. 

Custo 

Aproximadamente 14 euros por aluno (Verba a suportar pelos Encarregados de Educação) 
 

 

 

VISITAS DE ESTUDO 

 

Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 
Atividade  

Visita de Estudo a Santiago de Compostela 

Descrição sumária da atividade 

Visita ao Monte de Santa Luzia em Viana do Castelo, à Cidade de Valença e ao seu Forte. 

Visita à Ilha de la Tocha. 

Visita, em Santiago de Compostela – à Catedral de S. Tiago, ao museu arqueológico e ao tesouro da Catedral.  

Visita à cidade. 
Objetivos 

 Sensibilizar para a existência de diferentes lugares de culto, com diferentes tradições e inseridos em diferentes culturas; 

 Promover um relacionamento harmonioso entre alunos; 

 Compreender a importância do fenómeno religioso como parte integrante do indivíduo, da história e das sociedades; 

 Sensibilizar para a proteção do património arquitetónico; 

 Interiorizar a importância de viver as aventuras de forma responsável. 

Público-Alvo 

  Alunos do 3º Ciclo – 9º Ano 

Coordenadores  Colaboradores 

 Isabel Talefe   

Calendarização  

 2º Período  

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

----------------------------------------------------------------  Professores acompanhantes 

Custo 

+/- 61 euros (Verba a suportar pelos Encarregados de Educação) 
 

 

VISITAS DE ESTUDO 
Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

Departamento Curricular de Línguas  

Atividade  

Visita de Estudo a Lisboa – Ruínas Romanas do Milénio BCP Centro Ismaíli e assistência à peça de teatro 

“Leandro, rei da Helíria” em articulação com Português e História. 

Descrição sumária da atividade 

Visita de estudo guiada e assistência à peça de teatro. 
Objetivos 

 Reforço das relações interpares e com os seus professores; 

 Partilhar experiências próprias à idade no âmbito das relações intra e intergrupais vivenciando e reconhecendo os valores do 

respeito e da tolerância; 

 Motivar os alunos para a leitura e estudo de obras de autores portugueses; 

 Consolidar as aprendizagens curriculares no âmbito do período romano; 
 Sensibilização para a preservação do património histórico-cultural; 
 Despertar o gosto pela História de Portugal e promover a interdisciplinaridade. 

Público-Alvo 

  Alunos do 7ºAno 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professora Fernanda Fidalgo e professoras Adelaide Gaspar 

e Bernardete Francisco. 

 

Calendarização  

 2º Período   
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Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

  Professores acompanhantes 

Custo 

Aproximadamente 14 euros por aluno (Verba a suportar pelos Encarregados de Educação) 
 

 

VISITAS DE ESTUDO Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
Atividade  

Visita de Estudo 5º ano  

Descrição sumária da atividade 

Visita de estudo Parque Biológico da Serra da Lousã – Miranda do Corvo 
Objetivos 

 Reconhecer a importância do parque para a promoção da biodiversidade animal; 

 Identificar ações do ser humano que podem afetar a biodiversidade animal; 

 Concluir acerca da importância da proteção da biodiversidade animal; 

 Sublinhar a necessidade da atualização contínua do conhecimento científico para uma gestão eficaz do meio ambiente; 

 Realizar atividades que têm como principal objetivo desenvolver o:tocar, experimentar, descobrir, imaginar, sonhar… 

Público-Alvo 

  Alunos do 2º ciclo- 5º ano  

Coordenadores  Colaboradores 

 José Carlos Amaral   Prof. De Ciências Naturais  e DT`s 5º ano 

Calendarização  

2º período- 14 a 18 de Março 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

------------------------------------------------------------------  Professores acompanhantes 

Custo 

 Preço do autocarro + entrada no parque. Aproximadamente 7,50 € por aluno (Verba a suportar pelos Encarregados de Educação) 

 

VISITAS DE ESTUDO Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
Atividade  

Visita de Estudo 8º ano e do Curso Vocacional  

Descrição sumária da atividade 

Visita de estudo à Valorlis (Aterro sanitário e ETAR) 
Objetivos 

 Reconhecer o impacto que o crescimento populacional e económico têm, em recursos naturais como a água;  

 Proporcionar contacto direto com os diferentes processos utilizados no tratamento das águas residuais; 

 Reconhecer a importância da promoção da recolha, do tratamento e da gestão sustentável de resíduos; 

 Conhecer estruturas responsáveis por um circuito de resíduos sólidos urbanos, eficaz e sustentável; 

 Conhecer o funcionamento do aterro sanitário do distrito de Leiria; 

 Sensibilizar a comunidade educativa para boas práticas ambientais; 

 Valorizar a transformação dos resíduos orgânicos em energia. 

Público-Alvo 

  Alunos do 3º ciclo- 8º ano e vocacional 

Coordenadores  Colaboradores 

 Coordenadora de Ciências Naturais 

 Coordenadora Eco Escolas 

 Prof. De Ciências Naturais 3º ciclo 

 DT´s 8º ano e Vocacional 

Calendarização  

2º período 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

------------------------------------------------------------------  Professores acompanhantes 

Custo 

Cerca de 5€ por aluno (Verba a suportar pelos Encarregados de Educação) 

 

 

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
Atividade  

Visita de Estudo do 9ºano 

Descrição sumária da atividade 

Visita de estudo ao Museu da Eletricidade em Lisboa.  
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Objetivos 

 Desenvolver o gosto pela Ciência; 

 Valorizar o conhecimento científico; 

 Incentivar a curiosidade científica; 

 Articular com outras áreas curriculares (Português, História e projeto Eco Escolas). 

Público-Alvo 

  Alunos do 9º ano 

Coordenadores  Colaboradores 

 Coordenadora do subdepartamento de FQ 
 Professoras de FQ e outras das turmas 

envolvidas. 

Calendarização  

 março 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

------------------------------------------------------------------  Professoras de FQ e outros. 

Custo 

cerca de 12 euros/aluno (Verba a suportar pelos Encarregados de Educação) 
 

 

3º PERÍODO  ABRIL 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 
Atividade  

Comemoração do Dia Internacional da Consciencialização do Autismo 

Descrição sumária da atividade 

Atividades diversas promovendo, junto de toda a comunidade educativa, a consciencialização para a problemática do 

autismo. 

Palestra com a Drª Arlete Crisóstomo (Pediatra do Desenvolvimento e Presidente da Assembleia Geral da APPDA) 
Objetivos 

 Consciencializar a comunidade para o respeito e aceitação da pessoa com autismo. 

Público-Alvo 

   Comunidade educativa 

Coordenadores  Colaboradores 

 Docentes de Educação Especial  Em articulação com a Biblioteca 

Calendarização  

 De dia 2 a 6 de abril – Palestra dia 6 de abril 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Materiais de expressão plástica  Docentes de Educação Especial e Assistentes Operacionais 

Custo 

0 € 

 

VISITAS DE ESTUDO 
Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

Departamento Curricular de Línguas 
Atividade  

Visita de Estudo a Lisboa – Convento de Mafra / Peça de teatro “A Aventura de Ulisses” 

Descrição sumária da atividade 

Visita de estudo guiada 
Objetivos 

 Reforço das relações interpares e com os seus professores; 

 Partilhar experiências próprias à idade no âmbito das relações intra e intergrupais vivenciando e reconhecendo os valores 

do respeito e da tolerância; 

 Consolidar as aprendizagens curriculares no âmbito do poder absoluto; 

 Reconhecer uma das grandes obras do reinado de D. João V; 

 Contactar com o esplendor do estilo barroco; 

 Sensibilização para a preservação do património histórico-cultural; 

 Despertar o gosto pela História de Portugal e promover a interdisciplinaridade; 

 Aprender regras básicas para assistir a um espetáculo teatral; 

 Incutir/desenvolver a sensibilidade e o gosto pela fruição desta forma de arte; 

 Reforço das relações interpares e com os seus professores; 

 Compreender melhor o texto literário estudado.    
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Público-Alvo 

  Alunos do 6ºAno 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professores de História e Português   

Calendarização  

 2º Período – 6 de abril 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

  Professores acompanhantes 

Custo 

Aproximadamente 14 euros por aluno (Verba a suportar pelos Encarregados de Educação) 
 

 

3º PERÍODO  MAIO 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 

Atividade  
Produção de “pequenas histórias” animadas (movimento) 

Descrição sumária da atividade 
Pretende-se que esta seja uma atividade de articulação com o projeto ALer+, iniciando-se com a leitura de contos na 

biblioteca. Elaboração de desenhos (narrativa visual), com utilização do animatrope, caleidoscópio, flip book, 

traumatrópio, zootrópio ou teatro de sombras (movimento) na disciplina de Educação Visual.  
Objetivos 

 Promover o gosto pela leitura; 

 Utilizar os elementos visuais para o enriquecimento de mensagens;  

 Desenvolver a capacidade de trabalho, investigação, criatividade, comunicação e intervenção; 

 Utilizar instrumentos de trabalho e aplicar técnicas com preocupação de segurança e de rigor; 

 Desenvolver competências no âmbito das tecnologias da informação e comunicação (cinema); 

 Saber representar o movimento; 

 Participar em realizações artísticas que propiciem o desenvolvimento de atividades individuais e em grupo e de trabalho 

interdisciplinar. 

Público-Alvo 

 Alunos do 5º ano 

Coordenadores  Colaboradores 

 Paula Oliveira Professoras de EV 

Calendarização  

 Último período (maio) 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Materiais de desgaste (papéis, materiais riscadores e de 

pintura); 

 Livros 

 

 Alunos das turmas de 5º ano; 

 Professoras de EV; 

 Professores de Português; 

 Coordenador do projeto "A Ler+" 

 Elementos da biblioteca. 

Custo 

60 € (OGE) 
 

 

OUTRAS Departamento Curricular de Expressões 

Atividade  
aLer+ - Literatura e cinema 

Descrição sumária da atividade 

Visionamento de filme ou livro sobre os Jogos Olímpicos. 

Palestra ministrada por atleta(s) que participaram em Jogos Olímpicos 
Objetivos 

 Desenvolver o gosto pela leitura e escrita; 

 Promover a criatividade e o sentido estético. 

Público-Alvo 

 Alunos do 2º e 3º Ciclos 

Coordenadores  Colaboradores 

 Docentes de Educação Física   
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Calendarização  

 Maio (Mês do Desporto) 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Recursos áudio visuais 

 Materiais de expressão plástica 

 Docentes de educação especial  

Custo 

50 € (OGE) 

 

 

OUTRAS ATIVIDADES Departamento Curricular de Expressões 
Atividade 

Representação de peça teatral 

Descrição sumária da atividade 

Participação no Festival de Teatro Juvenil de Leiria - FTJ 
Objetivos 

 Adquirir/desenvolver o sentido de responsabilidade; 

 Saber estar em grupo, cooperar com os outros; 

 Dominar o stress, ultrapassar em parte o medo de enfrentar uma plateia; 

 Adquirir novas competências, sentir igualmente novas sensações. 

Público-Alvo 

 Comunidade em geral – Alunos de várias escolas participativas no evento (FTJ). 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professor da área de Teatro Professores de outras áreas disciplinares 

Calendarização  

 Abril ou maio – 2016 (dependente da seleção da data pelos serviços do FTJ) 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Papel de cenário, tintas, pincéis. 

 Portátil. 

 Guarda-roupa. 

 Adereços vários. 

 Professor responsável pela atividade. 

 Alunos inscritos no Clube (2º/3ºCiclos). 

 Assistente(s) Operacionais 

Custo 

0 € 

 
 

VISITAS DE ESTUDO Departamento Curricular de Expressões 
Atividade  

Visita de estudo ao Museu da Imagem em Movimento (Leiria) 

Descrição sumária da atividade 

Visita ao Museu da Imagem em Movimento (quarta feira, período da manhã). 

Possibilidade de assistir a uma sessão de cinema no Cinema City Leiria ou Leiria Shopping/Cinema Place (período da 

tarde) ou visita ao castelo. 
Objetivos 

 Motivar e sensibilizar a comunidade escolar para a Arte Cinematográfica; 

 Promover e estimular o conhecimento das diferentes áreas respeitantes ao m|i|mo, como o Pré-cinema, Fotografia, o Cinema e 

Artes plásticas. 

Público-Alvo 

     Alunos do 7ºano de escolaridade. 

Coordenadores  Colaboradores 

 Isabel do Rosário Nogueira  Em articulação com professores acompanhantes (a definir) 

Calendarização  

 A definir (3º período) 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 -------------------------------------------------  Professora de Educação Visual/alunos do 7ºano 

Custo 

1,50 € + preço de um bilhete de cinema (Verba a suportar pelos Encarregados de Educação) 
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VISITAS DE ESTUDO Departamento Curricular de Expressões 
Atividade  

Visita de estudo 

Descrição sumária da atividade 

 Visita ao “Parque dos Monges” 
Objetivos 

  Fomentar as relações interpessoais; 

  Proporcionar novas vivências; 

  Participar em atividades diversas. 

Público-Alvo 

  Alunos e docentes da educação especial da Escola-sede 

Coordenadores  Colaboradores 

 Docentes de Educação Especial  ------------------------------------------------------------ 

Calendarização  

 3º período 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

-----------------------------------------------------------  Docentes de Educação Especial  

Custo 

300.00€ (Verba a suportar pelos Encarregados de Educação) 

 

VISITAS DE ESTUDO Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 
Atividade 

“ Um dia diferente” Campo Jovem – Tomar 

Descrição sumária da atividade 

Um dia diferente pretende levar os alunos a experienciar um dia de convívio e de alegria em contacto com a natureza e 

realizando uma série de atividades físicas e lúdicas. As atividades serão: futsal, vólei, canoagem, ponte himalaia, slide, 

rappel, tiro ao alvo, laser tag. Para além dos professores, cada grupo de 10 alunos é acompanhado por 1 monitor do 

campo de atividades. 
Objetivos 

 Promover o reconhecimento da dignidade de cada um; 

 Desenvolver relações interpessoais com base nos princípios de cooperação e solidariedade; 

 Sensibilizar para o respeito com a natureza.. 

Público-Alvo 

 Alunos do 2º Ciclo – 6º Ano 

Coordenadores  Colaboradores 

 Isabel Talefe   

Calendarização  

 3º Período  - 27 de maio de 2016 – 6ªfeira 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

------------------------------------------------------------------  Professores acompanhantes 

Custo 

+/- 20-25 € (Verba a suportar pelos Encarregados de Educação) 
 

VISITAS DE ESTUDO Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 
Atividade 

Visita ao Campo Jovem - Tomar (EMRC) 

Descrição sumária da atividade 

Visita a um Campo de férias com atividades que promovem a solidariedade, a interajuda e o convívio. 
Objetivos 

 Levar os alunos a descobrir novos sentidos e valores que os façam crescer em humanidade; 
 Estimular a criatividade, o espírito de iniciativa, o sentido de pertença e o valor da solidariedade; 
 Viver a alegria e a beleza do encontro e da partilha; 
 Desenvolver o crescimento pessoal. 

Público-Alvo 

 Alunos do 3º Ciclo – 8º Ano 

Coordenadores  Colaboradores 

 Isabel Talefe   

Calendarização  

 3º Período 
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Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

------------------------------------------------------------------  Professores acompanhantes 

Custo 

+/- 20-25 € (Verba a suportar pelos Encarregados de Educação) 

 

EXPOSIÇÕES Departamento Curricular de Expressões 
Atividade  

Exposição de trabalhos  

Descrição sumária da atividade 

Exposição de trabalhos realizados pelos alunos com NEEP, ao longo do ano.  
Objetivos 

 Dar a conhecer e valorizar os trabalhos e atividades realizados pelos alunos apoiados pela Educação Especial. 

Público-Alvo 

 Toda a Comunidade Educativa 

Coordenadores  Colaboradores 

 Docentes de Educação Especial  ------------------------------------------------------------ 

Calendarização  

 Última semana de maio 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Materiais de desgaste   Docentes e alunos de Educação Especial  

Custo 

Verba de subdepartamento 

 

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
Atividade  

Dia Mundial da Energia 

Descrição sumária da atividade 

Exposição de trabalhos dos alunos. 
Objetivos 

 Desenvolver competências de pesquisa; 

 Sistematizar conteúdos do capítulo “Energia”; 

 Sensibilizar a comunidade escolar para os problemas energéticos; 

 Conhecer formas de energia alternativas; 

 Articular com o projeto Eco Escolas. 

Público-Alvo 

  Alunos do 7º ano 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professoras de Físico-Química.       Professoras de Físico-química. 

Calendarização  

 Final de maio 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Material passível de ser reciclado. 

 Outros materiais. 

 Alunos, Professoras do Subdepartamento de Físico-Química 

Custo 

Cerca de 3 €/aluno / 50 € (OGE) 

 

 

3º PERÍODO  JUNHO 
 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar 
Atividade  

 Dia Mundial da Criança 

Descrição sumária da atividade 

 Atividade comum a todas as crianças dos Jardins de Infância 
Objetivos 

 Diversificar as experiências de interação entre pares; 
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  Fomentar um clima de escola estimulante que proporcione um desenvolvimento de competências de bom relacionamento 

interpessoal; 

 Desenvolver o sentido estético através da arte do espetáculo; 

 Articulação com o projeto de Departamento. 

Público-Alvo 

  Crianças dos Jardins de Infância do Agrupamento 

Coordenadores  Colaboradores 

   Equipa responsável do Departamento 
 Educadores/ Assistentes Operacionais/Pais/Encarregados 

de Educação e Crianças / Comunidade 

Calendarização  

 1 de Junho - Dia Mundial da Criança. Cumpre-se o horário da manhã ou da tarde, conforme a programação das atividades.   

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

   Educadores, Crianças, Famílias, Assistentes Operacionais 

Custo 

10 €/criança (Verbas próprias – OP) 
 

 

COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES Departamento Curricular do 1º Ciclo/Educação Pré-Escolar 
Atividade  

Festa de encerramento do ano letivo 

Descrição sumária da atividade 

Atividades lúdicas com a colaboração da Comunidade Educativa; 

Lanche / convívio; 

Outras atividades a definir em cada escola. 
Objetivos 

 Promover as relações humanas e sociais; 

 Incentivar a participação da família nas escolas e a corresponsabilização que lhes cabe no processo educativo; 

 Fortalecer o convívio e partilha; 

 Valorizar saberes; 

 Reforçar práticas de articulação entre os vários níveis de ensino e as AEC. 

Público-Alvo 

 Alunos e elementos da comunidade educativa. 

Coordenadores  Colaboradores 

 Educadores e Professores Titulares de  Grupo/Turma. 
 Professores AEC; Assistentes Operacionais; Encarregados 

de Educação; Autarquias. 

Calendarização  

 No dia 9 de junho cumpre-se o horário da manhã ou da tarde, conforme a programação das atividades em cada escola. 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

A definir por cada estabelecimento de ensino. Comunidade educativa. 

Custo 

A definir (Verbas próprias – OP) 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 
Atividade  

Fim do Ano letivo - Apresentação de parte das atividades desenvolvidas na disciplina de Educação Musical. 

Descrição sumária da atividade 

Audição pública de pequenas peças musicais (canto e/ou instrumental). 

Poderá eventualmente fazer parte um grupo de dança rítmica. 

Desfile de Marcha(s) Popular(es). 
Objetivos 

 Desenvolver competências de trabalhar em grupo tendo como finalidade a apresentação pública do esforço conjunto; 

 Responsabilização pelos atos individuais e de grupo; 

 Saber estar em palco; 

 Domínio/controlo das emoções; 

 Aprender a lidar com o stress antes, durante e após a realização da atividade musical. 

Público-Alvo 

 Comunidade Escolar 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professores de Educação Musical  

Calendarização  

 Junho/2016 
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Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Instrumentos musicais / Estantes / Aparelhagem sonora e 

microfones. 

 Professores de Educação Musical  

 Alunos do 2º Ciclo 

Custo 

0 € 
 
 

ATIVIDADES DESPORTIVAS Departamento Curricular de Expressões 
Atividade  

Colaboração na Caminhada ao Parque do Troncão – Encerramento das atividades desportivas 

Descrição sumária da atividade 

Caminhada a realizar com os alunos inscritos com prova de orientação no Parque do Troncão. 
Objetivos 

Desenvolver o gosto por atividades em contacto com a natureza; 

Promover o gosto pela prática desportiva. 

Público-Alvo 

 Alunos do 2º e 3º Ciclos 

Coordenadores  Colaboradores 

 Direção  
 Professores de Educação Física e Professores e Assistentes 

Operacionais do Agrupamento inscritos na atividade. 

Calendarização  

 Final do 3º Período – 3 de junho – 9h00m  

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Cronómetros, fita balizadora, walkie-talkie e fichas de 

registo, mapas de orientação do Parque 

 Professores de Educação Física 

Custo 

0 € 
 

 

CONCURSOS 

/COMPETIÇÕES 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
Atividade  

Campeonato do SuperTmatik Quiz Corpo Humano 

Descrição sumária da atividade 

Concurso do jogo de cartas, SuperTmatik, que pretende desenvolver a capacidade de raciocínio bem como consolidar 

conhecimentos. 
Objetivos  

 Despertar a curiosidade para o jogo de estratégia, lúdico-didático; 

 Motivar os alunos envolvido; 

 Reforçar a componente lúdica na aprendizagem das Ciências Naturais. 

Público-Alvo 

 Alunos do 2º ciclo de escolaridade - 6º ano (Ciências Naturais) e 3º Ciclo – 9º ano - Ciências Naturais  

Coordenadores  Colaboradores 

 Anabela Rigueiro  Célia Alves e José Carlos  

Calendarização  

3º Período  

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Baralhos de cartas SuperTmatik; 

 Fotocópias dos diplomas e dos inquéritos; 

 Prémios para os alunos vencedores. 

 Professores do Subdepartamento de CN.  

Custo 

15 € (OGE) 
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1º, 2º E 3º PERÍODOS  AO LONGO DO ANO LETIVO 
 

 

Visitas de Estudo 

 

Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar 
Atividade  

Visitas de estudo 

Descrição sumária da atividade 

Visitas de estudo a locais de interesse para o desenvolvimento de práticas pedagógicas devidamente enquadradas no 

desenvolvimento do Projeto Educativo e Projeto Curricular de Grupo; 

Atividades de articulação com o 1º CEB. 
Objetivos 

 Concretizar respostas a questões levantadas na sala de atividades; 

 Conhecer novos espaços; 

 Promover atitudes de respeito para com o meio envolvente;     

 Promover a ligação da escola à vida real e à comunidade, concretizando motivações, aprendizagens e competências.     

 Público-Alvo 

Crianças dos Jardins de Infância do Agrupamento 

Coordenadores  Colaboradores 

  Educadores de infância   Assistentes operacionais/ tarefeiras da AAAF/outras 

entidades 

Calendarização  

 Ao longo do ano letivo 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 A requisitar   Educadores/famílias/comunidade educativa/assistentes 

operacionais 

Custo 

15€/criança (Verbas próprias – OP) 
 

 

Visitas de Estudo 

 

Departamento Curricular do 1º Ciclo 
Atividade  

Visita de estudo a definir em cada estabelecimento de ensino. 

Descrição sumária das atividades 

 A definir em cada estabelecimento de ensino. 
Objetivos 

 Valorizar o património natural, histórico, estético, artístico, local e nacional. 

Público-Alvo 

 Alunos, professores e outros elementos da comunidade educativa. 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professores titulares de turma.  Assistentes Operacionais / Associação de Pais / Junta de 

Freguesia. 

Calendarização  

 Ao longo do ano letivo.  

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 A definir por cada estabelecimento de ensino.  Comunidade educativa. 

Custo 

A definir (Verba a suportar pelos Encarregados de Educação) 
 

 

EXPOSIÇÕES Departamento Curricular do 1º Ciclo 

Atividade  
Exposição Virtual/Bloghttp://colmeias1ceb.blogspot.com/ 

Descrição sumária das atividades 
Exposição/ divulgação de trabalhos elaborados pelos alunos do Agrupamento e fotografias de atividades desenvolvidas 

nas diversas escolas no blog do 1ºCEB. 
Objetivos 

 Consolidar conhecimentos; 

 Partilhar ideias com a comunidade educativa;  

 Expor as boas práticas;  

http://colmeias1ceb.blogspot.com/
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 Abrir portas a diálogos promotores de saberes; 

 Combater o isolamento das escolas; 

 Gerir informação pertinente. 

Público-Alvo 

 Alunos, professores e comunidade educativa. 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professora Arminda Lopes /Professores titulares de turma.  Todos os professores e alunos. 

Calendarização  

 Ao longo do ano letivo.  

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Computadores com acesso à internet, máquinas 

fotográficas, materiais produzidos pelos professores e 

trabalhos dos alunos, fotografias. 

 Professores e alunos do Agrupamento. 

Custo 

A definir (Verbas próprias – OP) 

 

EXPOSIÇÕES Departamento Curricular de Expressões 

Atividade  
Máquinas de Filmar Tridimensionais 

Descrição sumária da atividade 

Produção de máquinas de filmar (maquetes), em diferentes materiais, a expor em local próprio (biblioteca); 
Objetivos 

 Sensibilizar para a importância do cinema como representação do movimento; 

 Sensibilizar para a importância da reutilização de embalagens de diferentes materiais e formatos; 

 Utilizar os elementos visuais para o enriquecimento de mensagens;  

 Desenvolver a capacidade de trabalho, investigação, criatividade, comunicação e intervenção; 

 Utilizar instrumentos de trabalho e aplicar técnicas com preocupação de segurança e de rigor; 

 Participar em realizações artísticas que propiciem o desenvolvimento de atividades individuais e de grupo. 

Público-Alvo 

 Alunos do 6º ano 

Coordenadores  Colaboradores 

 Suzana Marques Professores de ET 

Calendarização  

 Segundo período 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Materiais de desgaste (revistas e jornais, embalagens de 

diversos materiais, tecidos, materiais de pintura, cola 

celulósica e para tecido- contacto). 

 

 Alunos das turmas de 5º ano; 

 Professoras de ET; 

 Coordenador "Eco-escolas" 

 Projeto aLer+ “Literatura e cinema” 

Custo 

25 € (OGE) 
 

 

EXPOSIÇÕES Departamento Curricular de Expressões 
Atividade  

Exposição de trabalhos subordinado ao tema Património  

Descrição sumária da atividade 

Elaboração de trabalhos gráficos subordinados ao tema aludido e baseados preferencialmente na observação do 

património visitado na visita de estudo. Articulação com os vários departamentos na criação de legendas para cada 

trabalho. 
Objetivos 

 Executar trabalhos subordinados a um tema; 

 Utilizar os elementos visuais para o enriquecimento de mensagens visuais; 

 Participar em realizações artísticas que propiciem o desenvolvimento de atividades individuais e em grupo e de trabalho 

interdisciplinar; 

 Desenvolver a capacidade de observação; 

 Reconhecer a importância do património (arquitetónico, cultural, ambiental) na identificação de um povo/sociedade. 

Público-Alvo 

 Alunos do sexto ano de escolaridade. 

 Comunidade escolar 
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Coordenadores  Colaboradores 

 Paula Oliveira  Professoras de Educação Visual do 2º ciclo/alunos 

Calendarização  

 Terceiro período 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Registos da visita de estudo (fotografias) 

 Materiais riscadores; 

 Suportes de desenho (papel cavalinho, cartolinas…) 

 Alunos e docentes 

Custo 

25 € (OGE) 

 

OUTRAS Departamento Curricular de Expressões 
Atividade  

aLer+ - Literatura e cinema 

Descrição sumária da atividade 

 Visionamento de pequenos filmes e adaptação ao formato livro 

Objetivos 

 Desenvolver o gosto pela leitura e escrita; 

 Promover a criatividade e o sentido estético. 

Público-Alvo 

  Alunos e docentes da Educação Especial 

Coordenadores  Colaboradores 

 Docentes de Educação Especial  ------------------------------------------------------------ 

Calendarização  

 Ao longo do ano 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

Recursos áudio visuais 

Materiais de expressão plástica 
 Docentes de Educação Especial 

Custo 

25 € (OGE) 

 

EXPOSIÇÕES Departamento Curricular de Expressões 
Atividade  

Exposição 

Descrição sumária da atividade 

Exposição, no átrio da Escola e na biblioteca escolar dos trabalhos realizados pelos alunos ao longo do ano. 
Objetivos 

 Incentivar e desenvolver o gosto pela Expressão Artística; 

 Vivenciar acontecimentos artísticos em contacto direto (exposição); 

 Organizar com funcionalidade e equilíbrio visual os espaços. 

Público-Alvo 

     Alunos do 7º, 8ºano e 9ºano de escolaridade. 

     Comunidade escolar 

Coordenadores  Colaboradores 

 Isabel do Rosário Nogueira    

Calendarização  

 Ao longo do ano letivo 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Material específico à disciplina de Educação Visual  Professora de Educação Visual/alunos 

Custo 

25 € (OGE) 

 

EXPOSIÇÕES Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 
Atividade  

Exposição 

Descrição sumária da atividade 

Exposição de trabalhos, realizadas pelos alunos, sobre “Expansão Marítima” 
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Objetivos 

 Valorizar e partilhar saberes; 

 Desenvolver o sentido estético; 

 Incutir valores de respeito e gosto pelos espaços da Escola; 

 Estimular a criatividade; 

 Desenvolver o sentido crítico e cívico em relação ao património cultural e à necessidade de o preservar; 

 Aumentar o nível de envolvimento e de participação dos pais/encarregados de educação no percurso formativo dos seus 

educandos; 

 Consolidar conteúdos programáticos. 

Público-Alvo 

 Comunidade escolar 

 Comunidade envolvente 

Coordenadores  Colaboradores 

 Isabel Lourenço e Rosália Gameiro  Professores e alunos do 5º e 8º anos 

Calendarização  

 2º Período  

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

A definir. ------------------------------------------------------ 

Custo 

25 € (OGE) 
 

 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 
Atividade 

Comemoração e Lembrança de Efemérides da História  

Descrição sumária da atividade 

Exposição de trabalhos realizados pelos alunos 
Objetivos 

 Valorizar e partilhar saberes; 

 Desenvolver o sentido estético; 

 Incutir valores de respeito e gosto pelos espaços da Escola; 

 Estimular a criatividade; 

 Desenvolver o sentido crítico e cívico em relação ao património cultural e à necessidade de o preservar; 

 Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação; 

 Contribuir para o desenvolvimento pessoal dos alunos, assente numa dimensão social, cívica, relacional e individual; 

 Fomentar as relações escola/família/comunidade; 

 Consolidar conteúdos programáticos. 

EXPOSIÇÕES Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 
Atividade  

Exposição 

Descrição sumária da atividade 

Exposição de maquetas, realizadas pelos alunos, sobre “Aldeias Neolíticas” 
Objetivos 

 Valorizar e partilhar saberes; 

 Desenvolver o sentido estético; 

 Incutir valores de respeito e gosto pelos espaços da Escola; 

 Estimular a criatividade; 

 Desenvolver o sentido crítico e cívico em relação ao património cultural e à necessidade de o preservar; 

 Aumentar o nível de envolvimento e de participação dos pais/encarregados de educação no percurso formativo dos seus 

educandos; 

 Consolidar conteúdos programáticos. 

Público-Alvo 

  Comunidade escolar 

 Comunidade envolvente 

Coordenadores  Colaboradores 

 Fernanda Fidalgo e Rosália Gameiro  Professores e alunos do 5º e 7º anos 

Calendarização  

 1º Período  

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

A definir. ------------------------------------------------------ 

Custo 

25 € (OGE) 
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Público-Alvo 

 Comunidade escolar 

 Comunidade envolvente 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professores de História  Professores e alunos 

Calendarização  

 Ao longo do ano letivo. 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Adequados ao tipo de trabalhos a apresentar. ------------------------------------------------------------- 

Custo 

0 € 
 

 

OUTRAS ATIVIDADES Departamento Curricular de Línguas 
Atividade  

Clube de Inglês 

Descrição sumária da atividade 

Realização de atividades lúdicas relacionadas com a aprendizagem de conteúdos da língua inglesa tais como: jogos de 

tabuleiro, elaboração de decorações de datas festivas e de powerpoints sobre vocabulário, aprendizagem de canções, 

visionamento de filmes/vídeos relacionados com a cultura dos diferentes países de expressão inglesa, entre outros. 
Objetivos 

 Aprofundar conhecimentos da cultura dos países de expressão inglesa; 

 Consolidar conhecimentos de vocabulário adquiridos na sala de aula. 

Público-Alvo 

 Alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

Coordenadores  Colaboradores 

 Professoras Susana Sousa e Tânia Febra   Outros professores e alunos 

Calendarização  

 Ao longo do ano letivo 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

Jogos de tabuleiro Computadores Internet 

Consumíveis: cartolinas, lápis de cor, canetas de feltro, 

tesouras, etc. 

------------------------------------------- 

Custo 

25 € (OGE) 

 

CONCURSOS 

/COMPETIÇÕES 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
Atividade  

Canguru Matemático sem Fronteiras 

Descrição sumária da atividade 

 Participar no campeonato a nível nacional "Canguru Matemático sem Fronteiras". 
Objetivos 

 Desenvolver o gosto pela Matemática; 

 Promover espaços de efetivo envolvimento dos alunos que permitam aprender mais e de um modo mais significativo; 

 Desenvolver a capacidade de raciocínio; 

 Incentivar à persistência. 

Público-Alvo 

 Alunos do 2º ciclo 

Coordenadores  Colaboradores 

 Nélia Guerra  Professores de Matemática do 2º ciclo 

Calendarização  

A definir pela organização 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Fotocópias dos enunciados 

 Fotocópias dos diplomas e dos inquéritos 

 Professores de Matemática do 2º ciclo 

Custo 

30 € (OGE) 
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CONCURSOS 

/COMPETIÇÕES 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
Atividade  

Olimpíadas Portuguesas da Matemática 

Descrição sumária da atividade 

Participar no campeonato a nível nacional " Olimpíadas Portuguesas da Matemática ". 
Objetivos 

 Desenvolver o gosto pela Matemática; 

 Promover espaços de efetivo envolvimento dos alunos que permitam aprender mais e de um modo mais significativo; 

 Desenvolver a capacidade de raciocínio; 

 Incentivar à persistência. 

Público-Alvo 

 Alunos do 3º ciclo 

Coordenadores  Colaboradores 

 Sandra Figo  Professores de Matemática do 3º ciclo 

Calendarização  

A definir pela organização 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Fotocópias dos enunciados 

 Fotocópias dos diplomas e dos inquéritos 

 Professores de Matemática do 3º ciclo 

Custo 

10 € (OGE) 
 

VISITA DE ESTUDO Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais  
Atividade  

Visita de estudo à Valorlis 

Descrição sumária da atividade 

Visita de estudo à Valorlis 
Objetivos 

 Sensibilizar os alunos para a importância da promoção da recolha, do tratamento e da gestão sustentável de resíduos; 

 Sensibilizar os alunos para as questões ambientais. 

Público-Alvo 

  Alunos do 3º ciclo e Curso Vocacional 

Coordenadores  Colaboradores 

 Coordenadora do subdepartamento de CN   Professores acompanhantes 

Calendarização  

 A definir 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

Transporte  Alunos e professores acompanhantes 

Custo 

cerca de 4 €/aluno (Verba a suportar pelos Encarregados de Educação) 
 

OUTRAS ATIVIDADES Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
Atividade  

Jornal de parede de Ciências 

Descrição sumária da atividade 

Exposição de trabalhos realizados pelos alunos sobre comemorações e efemérides que decorrem ao longo do ano. 
Objetivos 

 Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita; 

 Interpretar mensagens na leitura de formas visuais; 

 Desenvolver o sentido estético; 

 Envolver na promoção da leitura todos os elementos da comunidade educativa – alunos, educadores, professores, funcionários, 

encarregados de educação, outros elementos da comunidade educativa e local; 

 Desenvolver atividades diversificadas que proporcionem uma aprendizagem mais eficaz. 

Público-Alvo 

 Toda a comunidade escolar 

Coordenadores  Colaboradores 

Clube do Ambiente 
 Professores de Ciências Naturais 

 Alunos do 2º e 3ºciclos. 
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Calendarização  

Ao longo do ano 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Placar;  

 folhas brancas A4 

 Cartolinas 

 Professores Ciências Naturais; alunos 

Custo 

20 € (OGE) 
 

 

OUTRAS Todos os Departamentos 

Atividade 

Comemoração dos 20 anos da EBI de Colmeias 

Descrição sumária da atividade 

 Decoração do átrio com faixas construídas com pompons de várias cores 
Objetivos 

 Assinalar o 20º aniversário da EBI de Colmeias; 

 Reforçar o sentido de uma escola de todos para todos; 

 Envolver toda a comunidade educativa, especialmente os professores, alunos e os encarregados de educação; 

 Estimular a criatividade nos alunos e alunas. 

Público-Alvo 

       Todos os elementos da comunidade educativa 

Coordenadores Colaboradores 

         Diretores de turma e professores de ET  Alunos, professores, assistentes operacionais, funcionários 

administrativos, pais e encarregados de educação 

Calendarização 

         1º e 2º períodos 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

Lã de várias cores, cartolinas, fita de seda para registo de 

frases 

         Toda a comunidade educativa 

Custo 

 50 € (OGE) 
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EIXO DE INTERVENÇÃO C 

Qualidade do serviço prestado e impacto na comunidade 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

05.Estabelecer os princípios orientadores do Agrupamento 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

06.Melhorar a qualidade da participação e integração dos Encarregados 

de Educação na vida escolar do Agrupamento 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

07.Gerir os recursos docentes e não docentes do Agrupamento 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

08.Melhorar a imagem institucional do Agrupamento e a comunicação 

interna e externa 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

09.Consolidar a qualidade do serviço prestado 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 05.Estabelecer os princípios orientadores do Agrupamento 
 

Objetivo 

operacional  
Ações 

Intervenientes Valores de 

chegada 

(Metas) 

Custo 
Dinamizadores Destinatários 

Elaborar / 

atualizar os 

documentos 

orientadores do 

Agrupamento. 

A.22 - Elaboração dos documentos orientadores do 

Agrupamento, envolvendo pessoal docente, pessoal 

não docente, alunos, encarregados de educação e 

parceiros (Projeto Curricular do Agrupamento; Plano 

Anual de Atividades). 

A.23 - Atualização do regulamento interno e 

divulgação as eventuais alterações junto da 

comunidade escolar.  

A.24 - Divulgação dos documentos de referência do 

Agrupamento na página do Agrupamento, nos locais de 

estilo dos diversos estabelecimentos de ensino, junto 

das associações de pais e encarregados de educação, 

junto dos delegados de turma. 

A.25 - Informação dos Pais e/ou Encarregados de 

educação, alunos e Pessoal Não Docente sobre os 

objetivos e valores inscritos no projeto educativo de 

Agrupamento. 

A.26 - Difusão das opções fundamentais do 

Agrupamento através das estruturas de liderança 

intermédia. 

Direção 

Conselho Geral 

Conselho 

Pedagógico 

Docentes do 

Agrupamento 

Alunos 

Pais/Enc. Ed. 

Comunidade 

Educativa 

Ver  

Anexo 1 

50 € 

(OGE) 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
06.Melhorar a qualidade da participação e integração dos Encarregados 

de Educação na vida escolar do Agrupamento 
 

Objetivo 

operacional  
Ações 

Intervenientes Valores de 

chegada 

(Metas) 

Custo 
Dinamizadores Destinatários 

Implicar os Pais 

e Encarregados 

de Educação no 

acompanhamento 

do percurso 

escolar dos seus 

educandos e na 

ajuda à 

construção do 

seu projeto de 

vida. 

A.27 - Auscultação das Associações de Pais. 

A.28 - Realização de sessões informativas que 

abordem temáticas de interesse para os Pais / 

Encarregados de Educação. 

A.29 - Planificação e dinamização de atividades 

culturais, desportivas e lúdicas para a comunidade 

educativa. 

Direção 

Conselho Geral 

Conselho 

Pedagógico 

Docentes do 

Agrupamento 

Alunos 

Pais/Enc. Ed. 

Associações de 

Pais 

Comunidade 

Educativa 

Ver  

Anexo 1 
0 € 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 07.Gerir os recursos docentes e não docentes do Agrupamento 
 

Objetivo 

operacional  
Ações 

Intervenientes Valores de 

chegada 

(Metas) 

Custo 
Dinamizadores Destinatários 

Promover uma 

gestão 

adequada e 

promotora da 

participação 

dos recursos 

humanos. 

A.30 - Definição e aplicação rigorosa de critérios 

para a elaboração de horários. 

A.31 - Gestão do crédito global do Agrupamento, 

para assegurar o desempenho eficaz dos cargos e 

funções inerentes às estruturas de administração e 

gestão, de coordenação e de orientação educativa, de 

apoios educativos e de atividades. 

A.32 - Distribuição do serviço do Pessoal Não 

Docente de acordo com as necessidades dos diversos 

estabelecimentos de ensino. 

Diretor 

Conselho 

Pedagógico 

Pessoal Docente 

Pessoal Não 

Docente 

Ver  

Anexo 1 
0 € 

Implementar 

um dispositivo 

de formação do 

Agrupamento. 

A.33 - Conceção de ações de formação / seminários 

que visem dar resposta às necessidades do pessoal 

docente e não docente, dos Encarregados de 

Educação e dos alunos sobre temáticas pertinentes 

para o desenvolvimento do projeto educativo do 

Agrupamento.  

A.34 - Elaboração e concretização de um plano de 

formação, que responda às reais necessidades dos 

intervenientes educativos, assegurando a realização 

de ações que permitam o desenvolvimento profissional 

e, simultaneamente ações que se prendam com as 

metas do Agrupamento 

Diretor 

Conselho 

Pedagógico 

Pessoal Docente 

Pessoal Não 

Docente 

Ver  

Anexo 1 

800,00 € 

(OGE) 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07.Gerir os recursos docentes e não docentes do Agrupamento 
 

 

FORMAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 

 

O plano de formação do Agrupamento de Escolas de Colmeias aposta no envolvimento dos seus agentes 

educativos numa base de comprometimento, e assume-se como processo, tentando gerar mecanismos de 

formação que respondam a necessidades diagnosticadas/inventariadas e atinjam, o mais equilibradamente 

possível, todos os níveis de escolaridade e membros desta comunidade educativa.  

Constitui objetivo principal deste plano, a convicção de que as ações de formação a efetuar, nas diferentes 

áreas temáticas, proporcionem aos formandos que as frequentarem a aquisição de competências, que possam 

integrar na sua prática letiva e profissional, de modo a melhorar o seu desempenho e a qualidade dos serviços 

prestados, contribuindo, deste modo, para a melhoria da qualidade da educação, em que todos estamos 

empenhados no nosso Agrupamento. 

Da avaliação sistemática, da eficácia das atividades desenvolvidas e da promoção da avaliação interna, visando 

a melhoria continuada da qualidade, concluiu-se que continuam a ser prioritários os seguintes domínios 

estratégicos: 
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 A qualidade de ensino e formação tendo em vista o sucesso educativo e o exercício pleno de 

cidadania; 

 A diversidade de oferta do agrupamento e a articulação entre o currículo e o contexto social, 

cultural e económico em que está integrado; 

 A qualidade das relações internas e externas entre os membros da comunidade; 

 A dinâmica dos processos internos no âmbito do grupo e da turma. 

A formação contribuirá, assim, para uma maior proatividade e para promover a formação e atualização 

científica e pedagógica permanente de todos os agentes educativos. 

O Plano de Formação para docentes, assistentes operacionais e assistentes técnicos decorre do levantamento 

junto dos Departamentos Curriculares e representantes do Pessoal Não Docente e, em parte, da avaliação 

efetuada pela Equipa de autoavaliação/Avaliação Interna. 

A formação incidirá em três prioridades fundamentais:  

1) Melhorar o sucesso escolar dos alunos; 

2) Promover o diálogo dentro do agrupamento e com o exterior; 

3) Incentivar o trabalho colaborativo entre docentes. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
08.Melhorar a imagem institucional do Agrupamento e a comunicação 

interna e externa 
 

 

Objetivo 

operacional  
Ações 

Intervenientes Valores de 

chegada 

(Metas) 

Custo 
Dinamizadores Destinatários 

Implementar 

uma política 

comunicacional 

externa, de 

modo a garantir 

a difusão dos 

dados 

relevantes. 

A.35 - Instalação de uma Plataforma/Rede de 

Comunicação e Informação on line. 

A.36 - Criação da página do Agrupamento no 

Facebook. 

A.37 - Promoção da comunicação entre a comunidade 

educativa. 

A.38 - Continuidade na celebração de protocolos de 

colaboração com centros de formação, Câmara 

Municipal, Juntas de Freguesia, instituições de ensino 

superior e associações profissionais, empresariais, 

científicas e pedagógicas, nacionais e estrangeiras. 

A.39 - Aprofundamento do desenvolvimento de 

projetos e parcerias com escolas europeias. 

A.40 - Desenvolvimento de atividades de âmbito 

cultural, artístico e formativo. 

Diretor 

Conselho Geral 

Conselho 

Pedagógico 

Docentes do 

Agrupamento 

Comunidade 

Educativa 

Ver  

Anexo 1 
0 € 
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Objetivo 

operacional  
Ações 

Intervenientes Valores de 

chegada 

(Metas) 

Custo 
Dinamizadores Destinatários 

Divulgar as 

atividades e 

projetos do 

Agrupamento 

nos órgãos de 

comunicação 

social e internet. 

A.41 - Organização/publicação trimestral de um 

boletim (“newsletter”) do Agrupamento. 

A.42 - Organização/publicação trimestral do guião 

memorando do Conselho Pedagógico. 

A.43 - Organização/publicação mensal da síntese do 

Conselho Pedagógico. 

A.44 - Edição do jornal escolar “O Zângão”. 

A.45 - Atualização/Dinamização dos blogues do 

Agrupamento. 

A.46 - Estabelecimento de parcerias com os meios de 

comunicação local para publicação dos projetos / as 

atividades do Agrupamento. 

Diretor 

Responsável 

pelo jornal 

escolar 

Equipa TIC 

Professores 

responsáveis 

pelos blogues 

Comunidade 

Educativa 

Ver  

Anexo 1 

100 € 

(OGE) 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
08.Melhorar a imagem institucional do Agrupamento e a comunicação 

interna e externa 
 

 

PARCERIAS / PROTOCOLOS 
 

 

PARCERIAS / PROTOCOLOS Agrupamento de Escolas de Colmeias e a CERCILEI 

Coordenação São Costa 

Colaboradores Permanentes Fernando Elias (Diretor) 

Objetivos 
 Avaliar, diagnosticar e intervir de forma especializada em crianças e jovens com NEEP nas áreas de psicologia e 

fisioterapia. 

 Apoiar a implementação dos PEI. 

 Apoiar na transição para a vida pós-escolar. 

 Apoiar as famílias e técnicos do Agrupamento que intervêm no processo de ensino-aprendizagem. 

Atividades Destinatários Calendarização 
Observação e acompanhamento psicológico pela 

Psicóloga Dra. Maria José. 

Observação e acompanhamento por um(a) Terapeuta 

da Fala. 

Alunos NEEP sinalizados. Ao longo ao ano letivo. 

 

PARCERIAS / PROTOCOLOS 
Agrupamento de Escolas de Colmeias e a Câmara Municipal de Leiria e 

as Juntas de Freguesias 

Coordenação Direção 

Objetivos 
 Reforçar a abertura do Agrupamento à comunidade. 

 Implementar parcerias e protocolos com entidades da região com o objetivo de criar condições para ao 

desenvolvimento de projetos de âmbito escolar, cultural, desportivo e económico 

Atividades Destinatários Calendarização 

O Agrupamento de Escolas de Colmeias colabora 

sempre que solicitado na realização de atividades da 

responsabilidade destas Instituições. 

Permuta, entre as entidades, ao nível de 

fornecimento de serviços e utilização de instalações. 

Comunidade educativa Ao longo ao ano letivo. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
08.Melhorar a imagem institucional do Agrupamento e a comunicação 

interna e externa 
 

 

PLANO DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADOR CALENDARIZAÇÃO 

Jantar de Natal: 

preparação e 

organização 

 

 

Consolidar no 

Agrupamento um 

sentimento de pertença 

e um clima estimulante 

de relações 

interpessoais. 

 

 

 

Reforçar a abertura do 

Agrupamento à 

comunidade. 

 

 

 

 

Prestar um serviço 

educativo de qualidade. 

Comunidade 

Educativa 

Assistentes 

Operacionais 

Assistentes 

Técnicos 

dezembro de 2015 

Desfile de 

Carnaval: logística 

(organização de 

material) 

Organização e 

participação em 

atividades próprias 

Comunidade 

Educativa 

Assistentes 

Operacionais 

Assistentes 

Técnicos 

fevereiro de 2016 

Festa Final do Ano 

Letivo: organização 

e participação em 

atividades próprias 

Comunidade 

Educativa 

Assistentes 

Operacionais 

Assistentes 

Técnicos 

junho de 2016 

Almoço e/ou 

Passeio final do 

Ano Letivo para 

Pessoal Docente e 

Não Docente: 

organização e 

participação em 

atividades próprias 

Pessoal Docente 

Pessoal Não 

Docente 

Direção 

Equipa 

responsável 

(docentes e 

funcionários) 

julho de 2016 

 

 

PLANO DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

 

 

A incluir, em anexo, ao presente Plano Anual de Atividades, quando estiver concluído. 

 

PLANO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS 

 

 

A integrar no Plano Anual de Atividades, como anexo ao mesmo, logo que as Associações de Pais façam chegar 

à Direção os seus respetivos Planos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 09.Consolidar a qualidade do serviço prestado 
 

Objetivo 

operacional  
Ações 

Intervenientes Valores de 

chegada 

(Metas) 

Custo 
Dinamizadores Destinatários 

Implementar um 

sistema de 

gestão da 

qualidade do 

Agrupamento. 

A.47 - Consolidação e alargamento do processo de 

autoavaliação visando aprofundar o conhecimento 

organizacional. 

A.48 - Implementação do ciclo da CAF. 

A.49 - Aplicação de questionários para medir o grau 

de satisfação das pessoas e clientes. 

A.50 - Implementação da Framework de 

desenvolvimento pedagógico da organização escolar, 

visando a identificação de boas práticas pedagógicas e 

respetiva replicação na comunidade docente. 

Diretor 

Equipa de 

Autoavaliação 

do Agrupamento 

Comunidade 

Educativa 

Ver  

Anexo 1 

4.500 € 

(OP – 

Orçamento 

Privativo) 

Reforçar a 

segurança no 

Agrupamento. 

A.51 - Implementação de ações de formação sobre 

segurança, de pessoas e bens e evacuação. 

A.52 - Atualização dos planos de segurança dos 

estabelecimentos de ensino. 

A.53 - Realização de simulacros. 

Diretor 

Equipa de 

Segurança 

Comunidade 

Educativa 

Ver  

Anexo 1 

500 € 

(OGE) 

Realizar a 

manutenção, 

reparação e 

conservação dos 

espaços físicos 

do Agrupamento. 

A.54 - Manutenção, em boas condições, dos espaços 

verdes e recreios dos estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento. 

A.55 - Sensibilização das Associações de Pais, Juntas 

de Freguesia, Câmara Municipal para a manutenção / 

recuperação das condições dos espaços. 

Diretor 

Equipa de 

Segurança 

Comunidade 

Educativa 

Ver  

Anexo 1 
0 € 
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AVALIAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

 

O plano anual de atividades e os relatórios de avaliação intermédia e anual complementam-se. No primeiro, 

definem-se as opções estratégicas, hierarquizam-se metas, programam-se atividades e afetam-se recursos. 

Nos segundos, relatam-se o percurso efetuado, identificam-se desvios, avaliam-se resultados e estrutura-se 

informação para o próximo ciclo de melhoria sustentável. 

A avaliação do Plano Anual de Atividades concretiza-se assim através do Relatório Intermédio e Final de 

Execução, tendo por base as recolhas de informação no âmbito dos processos de avaliação interna, 

nomeadamente, a monitorização dos principais resultados e processos escolares, os relatórios intermédios e 

finais dos projetos autónomos e das estruturas de orientação educativa e ainda, os inquéritos de opinião 

sobre o funcionamento daquelas estruturas. 

A avaliação das atividades singulares será feita com base no tratamento dos dados recolhidos a partir da 

ficha de avaliação da atividade realizada. Este procedimento será fundamental para concluir sobre o grau de 

operacionalidade do Projeto Educativo. 

No relatório de avaliação intermédia cada departamento fará uma análise dos pontos fortes e fracos mais 

relevantes de modo a que seja possível fazer ajustamentos tendo em vista a eficiência e eficácia do plano de 

atividades. Este processo deverá contemplar: 

 nº de participantes; 

 grau de concretização das atividades; 

 constrangimentos e pontos fortes; 

 propostas de melhoria e desenvolvimento. 

Na sequência, a representante da coordenação de projetos, que tem assento no Conselho Pedagógico 

apresentará um relatório síntese e intermédio, ao Conselho Pedagógico, realçando as experiências de trabalho 

mais relevantes, que será posteriormente submetido à aprovação do Conselho Geral. 

No final do ano será adotado idêntico procedimento relativamente à elaboração do relatório de avaliação 

final, que deve incluir uma apreciação geral dos resultados atingidos. 

Tendo por base estes documentos, o diretor elaborará o relatório final de atividades, que será dado a 

conhecer ao Conselho Pedagógico e enviado para aprovação do Conselho Geral. 
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ANEXO 1 

PLANO ESTRATÉGICO PARA O ANO LETIVO 2015/2016 

VALORES DE CHEGADA (METAS PARA 2015/2016)  

ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 

VALORES DE CHEGADA (METAS PARA 2015/2016)  
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PLANO ESTRATÉGICO PARA O ANO LETIVO 2015/2016  

VALORES DE CHEGADA (METAS PARA 2015/2016) 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01.Melhorar os resultados escolares do Agrupamento 
 

Ações 
Metas 

(Final ano letivo 2015/2016) 
Operacionalização Monitorização 

A.1 - Implementação das Ações 1 e 2 do Domínio 1 do 

Plano de Ação Estratégica da Adenda do Contrato de 

Autonomia 2015-2018. 

A.2 - Monitorização da execução das Ações 1 e 2 do 

Domínio 1 do Plano de Ação Estratégica da Adenda do 

Contrato de Autonomia 2015-2018. 

Taxa de abandono escolar - 0% 

Taxa global de sucesso escolar 

no 1º Ciclo (dados relativos à 

taxa de transição/aprovação 

registada na avaliação interna): 

(1º Ciclo) 

Português – acima dos 95% 

Matemática - acima dos 95% 

Estudo do Meio - acima dos 

95% 

Inglês – 80% 

Taxa global de sucesso escolar 

no 2º e 3º Ciclos (dados 

relativos à taxa de 

transição/aprovação registada 

na avaliação interna): 

(2º Ciclo) 

Português - 77% 

Matemática - 85% 

Inglês - 89% 

História e Geografia - 78% 

Ciências Naturais - 95% 

(3º Ciclo) 

Português - 76% 

Matemática - 84% 

Inglês - 75% 

Francês - 81% 

Espanhol - 79% 

Ciências Naturais - 97% 

Físico Química - 85% 

Geografia - 93% 

História - 81% 

Taxa de sucesso escolar nas 

provas finais nacionais do 

ensino básico obtida pela 

totalidade dos alunos internos: 

Português 

(4º Ano) - 85% 

(6º Ano) - 83% 

(9º Ano) - 88% 

Matemática 

(4º Ano) - 72% 

(6º Ano) - 68% 

(9º Ano) – 46% 

Desenvolvimento e 

concretização das 

estratégias definidas 

nas Ações 1 e 2 do 

Domínio 1 do Plano de 

Ação Estratégica da 

Adenda do Contrato de 

Autonomia 2015-2018. 

 

Documento interno 

designado “2015/2016 

- Análise dos 

resultados da 

informação relativa à 

aprendizagem dos 

alunos - Balanço dos 

Resultados Escolares - 

Final do 3º Período”. 

Relatório anual de 

progresso 2015/2016 

do Contrato de 

Autonomia. 

Dados extraídos da 

MISI. 

 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2015/2016 
 

104/127 
 

 

Ações 
Metas 

(Final ano letivo 2015/2016) 
Operacionalização Monitorização 

A.1 - Implementação das Ações 1 e 2 do Domínio 1 do 

Plano de Ação Estratégica da Adenda do Contrato de 

Autonomia 2015-2018. 

A.2 - Monitorização da execução das Ações 1 e 2 do 

Domínio 1 do Plano de Ação Estratégica da Adenda do 

Contrato de Autonomia 2015-2018. 

Melhorar a diferença entre a 

média das classificações 

internas de frequência e a 

média das classificações das 

provas finais nacionais obtidos 

pela totalidade dos alunos: 

Português (4º ano) – Diferença: 

– 13,9% 

Matemática (4º ano) – 

Diferença: – 21,3% 

Português (6º ano) – Diferença: 

– 4,0% 

Matemática (6º ano) – 

Diferença: – 22,0% 

Português (9º ano) – Diferença: 

– 10,5% 

Matemática (9º ano) – 

Diferença: – 47,6% 

Melhorar a distância da taxa 

de sucesso obtido pelos alunos 

do Agrupamento, nas provas 

finais nacionais para o valor 

nacional (Classificação igual ou 

superior ao nível 3): 

1.º ciclo (4º ano) 

Português: 0% 

Matemática: + 1% 

2.º ciclo (6º ano) 

Português: + 5% 

Matemática: + 5% 

3.º ciclo (9º ano) 

Português: + 5% 

Matemática: - 1% 

Desenvolvimento e 

concretização das 

estratégias definidas 

nas Ações 1 e 2 do 

Domínio 1 do Plano de 

Ação Estratégica da 

Adenda do Contrato de 

Autonomia 2015-2018. 

Documento interno 

designado “2015/2016 

- Análise dos 

resultados da 

informação relativa à 

aprendizagem dos 

alunos - Balanço dos 

Resultados Escolares - 

Final do 3º Período”. 

Relatório anual de 

progresso 2015/2016 

do Contrato de 

Autonomia. 

Dados extraídos da 

MISI. 

A.3 - Operacionalização das estratégias estabelecidas em 

sede da Adenda do Contrato de Autonomia (2015-2018) – 

Estratégias E1, E2, E3 e E4 (página 12 da Adenda). 

Taxa de abandono escolar de 

0% nos 1º, 2º,3º ciclos. 

Concretização das 

estratégias 

estabelecidas em sede 

da Adenda do Contrato 

de Autonomia (2015-

2018) – Estratégias 

E1, E2, E3 e E4 

(página 12 da Adenda). 

Análise do documento 

interno designado 

“2015/2016 - Análise 

dos resultados da 

informação relativa à 

aprendizagem dos 

alunos - Balanço dos 

Resultados Escolares”, 

elaborado pelo Diretor, 

por período letivo. 

Análise do Relatório 

anual de progresso 

2015/2016 do Contrato 

de Autonomia. 

Dados extraídos da 

MISI. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 01.Melhorar os resultados escolares do Agrupamento 
 

Ações 
Metas 

(Final ano letivo 2015/2016) 
Operacionalização Monitorização 

A.4 - Articulação da Professora Interlocutora Para o 

Abandono Escolar com a Direção, Psicólogo, Coordenadora 

dos Diretores de Turma, Diretores de Turma e 

Professores Titulares do 1º Ciclo no sentido de garantir a 

implementação de medidas dissuasoras do abandono e 

desistência. 

100% de articulação 

Envolvimento da 

Professora 

Interlocutora Para o 

Abandono Escolar. 

Reuniões de trabalho e 

contactos a promover. 

Análise do Relatório da 

atividade desenvolvida 

pela Professora 

Interlocutora Para o 

Abandono Escolar 

apresentado no final do 

ano letivo. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02.Promover a qualidade do sucesso escolar no Agrupamento 
 

Ações 
Metas 

(Final ano letivo 2015/2016) 
Operacionalização Monitorização 

A.5 - Incentivo à realização de assembleias de delegados 

de turma de modo a promover uma reflexão conjunta e 

encontra soluções para os problemas de comportamento. 

3 assembleias de delegados de 

turma 

Convite do Diretor aos 

delegados de turma. 

Assembleias de 

delegados de turma/ 1 

vez por período letivo 

Análise do memorando 

elaborado pelo Diretor 

com registo dos 

assuntos tratados e 

propostas 

apresentadas pelos 

delegados. 

A.6 - Redução do número de medidas disciplinares / ano 

letivo. 

Nº de alunos com medidas 

sancionatórias aplicadas 

1º Ciclo: 0 

2º Ciclo: 0 

3º Ciclo: 0 

Nº de alunos com medidas 

corretivas aplicadas 

1º Ciclo: 1 

2º Ciclo: 1 

3º Ciclo: 33 

Sanção dos 

comportamentos 

indisciplinados de 

acordo com os 

regulamentos 

existentes e tendo em 

conta as 

características das 

faltas cometidas bem 

como dos alunos em 

causa. 

Registo das medidas 

sancionatórias e 

corretivas aplicadas 

por turma elaborado 

pelos DT, por período 

letivo de ocorrência. 

Registo global por 

período letivo das 

medidas sancionatórias 

e corretivas aplicadas, 

elaborado pela 

Subdiretora 

A.7 - Manutenção da implementação de medidas de 

promoção do sucesso escolar para os alunos que 

apresentem maiores dificuldades (apoios pedagógicos, 

tutorias, coadjuvações multidisciplinares). 

Manter a boa prática 

Organização e aplicação 

/desenvolvimento das 

medidas de promoção 

do sucesso escolar para 

os alunos que 

apresentem maiores 

dificuldades (apoios 

pedagógicos, tutorias, 

coadjuvações 

multidisciplinares). 

Análise do documento 

interno designado 

“2015/2016 - Análise 

dos resultados da 

informação relativa à 

aprendizagem dos 

alunos - Balanço dos 

Resultados Escolares”, 

elaborado pelo Diretor, 

por período letivo. 
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Ações 
Metas 

(Final ano letivo 2015/2016) 
Operacionalização Monitorização 

A.8 - Manutenção da taxa de alunos do 4º ano de 

escolaridade (1º Ciclo) com níveis iguais ou superiores a 3 

nas disciplinas de Português e de Matemática. 

Português (4ºano) - >93% 

Matemática (4ºano) - >93% 

Elaboração e 

desenvolvimento da 

planificação anual, 

trimestral e mensal de 

atividades, respeitando 

as metas curriculares. 

Definição das situações 

de aprendizagem a 

privilegiar. 

Articulação horizontal 

e vertical do currículo. 

Análise e avaliação dos 

planos de turma, 

partindo dos 

pressupostos 

destacados no trabalho 

de articulação, nos 

objetivos e metas 

definidas no Projeto 

Educativo e no Plano 

Anual de Atividades, e 

na identificação das 

necessidades e 

interesses dos alunos. 

Avaliação das 

aprendizagens. 

Reflexão sobre os 

resultados escolares. 

Adoção de medidas de 

promoção do sucesso 

escolar. 

Cumprimento das 

orientações/decisões 

do Departamento 

Curricular e Conselho 

Pedagógico. 

Análise do documento 

interno designado 

“2015/2016 - Análise 

dos resultados da 

informação relativa à 

aprendizagem dos 

alunos - Balanço dos 

Resultados Escolares”, 

elaborado pelo Diretor, 

por período letivo. 
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Ações 
Metas 

(Final ano letivo 2015/2016) 
Operacionalização Monitorização 

A.9 - Aumento do número de alunos do 2º e 3º ciclo com 

sucesso a todas as disciplinas. 

Percentagem de alunos com 

sucesso a todas as disciplinas: 

2º Ciclo: 62% 

3º Ciclo: 55% 

Elaboração e 

desenvolvimento da 

planificação anual, 

trimestral e mensal de 

atividades, respeitando 

as metas curriculares. 

Definição das situações 

de aprendizagem a 

privilegiar. 

Articulação horizontal 

e vertical do currículo. 

Análise e avaliação dos 

planos de turma, 

partindo dos 

pressupostos 

destacados no trabalho 

de articulação, nos 

objetivos e metas 

definidas no Projeto 

Educativo e no Plano 

Anual de Atividades, e 

na identificação das 

necessidades e 

interesses dos alunos. 

Avaliação das 

aprendizagens. 

Reflexão sobre os 

resultados escolares. 

Adoção de medidas de 

promoção do sucesso 

escolar. 

Cumprimento das 

orientações/decisões 

do Departamento 

Curricular e Conselho 

Pedagógico. 

Análise do documento 

interno designado 

“2015/2016 - Análise 

dos resultados da 

informação relativa à 

aprendizagem dos 

alunos - Balanço dos 

Resultados Escolares”, 

elaborado pelo Diretor, 

por período letivo. 

A.10 - Promoção do incremento anual do número de alunos 

do 1º, 2º e 3º Ciclos nas categorias de Quadro de Mérito, 

a saber: Quadro de Excelência e de Quadro de Valor. 

25% de alunos do 1º, 2º e 3º 

Ciclos no Quadro de Mérito 

A.11 - Divulgação, na página do Agrupamento, jornal 

escolar ou outros meios, das boas práticas e dos trabalhos 

meritórios de alunos. 

100% 

Recolha e 

sistematização das 

boas práticas e dos 

trabalhos meritórios de 

alunos. 

Publicação pelos 

docentes responsáveis 

dos elementos/dados 

recolhidos na página do 

Agrupamento, jornal 

escolar ou outros meios 

Evidências da 

divulgação das boas 

práticas e dos 

trabalhos meritórios de 

alunos na página do 

Agrupamento, jornal 

escolar ou outros 

meios. 

 

A.12 - Cerimónia de entrega dos certificados de 

excelência e de valor. 
1 cerimónia 

Elaboração de listagem 

dos alunos premiados 

para divulgação na 

comunidade educativa. 

Convite aos alunos 

premiados e aos 

respetivos 

Pais/Encarregados de 

Educação. 

Organização e 

realização da cerimónia 

de entrega dos 

certificados. 

Registo fotográfico 

e/ou videográfico da 

cerimónia. 

Afixação pública da 

listagem dos alunos 

premiados. 

Divulgação na página do 

Agrupamento da 

listagem dos alunos 

premiados. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
03.Reforçar a articulação vertical do agrupamento e a promoção de práticas 

pedagógicas inovadoras 
 

Ações 
Metas 

(Final ano letivo 2015/2016) 
Operacionalização Monitorização 

A.13 - Manutenção da implementação das estratégias de 

articulação curricular definidas em sede do Projeto 

Curricular do Agrupamento. 

100%  

Dinâmicas de 

organização e 

desenvolvimento das 

estratégias de 

articulação curricular 

definidas em sede do 

Projeto Curricular do 

Agrupamento 

Análise das atas dos 

Departamentos 

Curriculares. 

Análise das atas dos 

Conselhos de Turma (2º 

e 3º Ciclos) 

Análise das atas do 

Conselho Pedagógico. 

A.14 - Desenvolvimento de projetos e atividades no 

âmbito do apoio ao currículo; da educação para a cidadania; 

da educação para o ambiente; da educação para o 

desporto; da educação artística e cultural e do 

empreendedorismo. 

15 projetos/atividades/clubes 

60% dos alunos do 1º, 2º e 3º 

ciclos participantes 

Dinâmicas de 

organização e 

desenvolvimento dos 

projetos e atividades 

previstos no Plano 

Anual de Atividades 

2015/2016. 

Relatório final de 

execução do Plano 

Anual de Atividades 

2015/2016. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
03.Reforçar a articulação vertical do agrupamento e a promoção de práticas 

pedagógicas inovadoras 
 

Ações 
Metas 

(Final ano letivo 2015/2016) 
Operacionalização Monitorização 

A.15 - Reforço do desenvolvimento em todas as 

disciplinas de diferentes tipos de práticas pedagógicas 

centradas em: 

- Exposição e apresentação de conteúdos; 

- Recolha de informação, discussão, decisão, 

experimentação / simulação (aprendizagem ativa e 

interpessoal, produção de artefactos e realização de 

relatórios; 

- Meios informáticos; 

- No ensino experimental das ciências, tecnologias e 

artes. 

6 de departamentos envolvidos 

3 de ciclos envolvidos 

3 de reuniões de partilha 

Dinâmicas e processos 

de trabalho a 

desenvolver em sede 

dos departamentos 

curriculares. 

Realização de reuniões 

de trabalho para 

partilha de práticas 

pedagógicas. 

Realização de reuniões 

dos Departamentos 

Curriculares, dos 

Conselhos de Turma (2º 

e 3º Ciclos) e do 

Conselho Pedagógico. 

Dinâmicas e processos 

de trabalho a 

desenvolver na prática 

pedagógica. 

 

Análise das atas dos 

Departamentos 

Curriculares. 

Análise das atas dos 

Conselhos de Turma (2º 

e 3º Ciclos). 

Análise das atas do 

Conselho Pedagógico. 

A.16 - Reforço no investimento na criação de: 

- Hábitos de pensar / raciocinar de forma crítica; 

- Capacidade para recolher, organizar e analisar 

informação; 

- Capacidade para trabalhar em equipa de forma 

colaborativa e dinâmica; 

- Capacidade para aplicar os conhecimentos adquiridos 

na resolução de problemas; 

- Capacidade para se adaptar a novas situações e às 

evoluções tecnológicas; 

- Atitude de aprendizagem autónoma e auto-orientada; 

- Gosto pela prática de atividades extracurriculares 

que ajudem a complementar a formação dos alunos. 

6 de departamentos envolvidos 

3 de ciclos envolvidos 

3 de reuniões de partilha 

A.17 - Cumprimento das orientações curriculares e 

programas curriculares da educação pré-escolar e do 

ensino básico. 

100% 
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Ações 
Metas 

(Final ano letivo 2015/2016) 
Operacionalização Monitorização 

A.18 - Elaboração do projeto curricular de grupo 

(Educação Pré-Escolar) e do dossiê digital de turma (2º e 

3º Ciclos). 

100% (para todos os grupos e 

turmas) 

Dinâmicas e processos 

de trabalho a 

desenvolver na prática 

pedagógica. 

 

Análise das atas dos 

Departamentos 

Curriculares. 

Análise dos relatórios 

de avaliação intermédia 

e final dos projetos 

curriculares de grupo 

(Educação Pré-escolar). 

Análise das atas dos 

Conselhos de Turma (2º 

e 3º Ciclos). 

Análise das atas do 

Conselho Pedagógico. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04.Melhorar a qualidade do serviço prestado 
 

Ações 
Metas 

(Final ano letivo 2015/2016) 
Operacionalização Monitorização 

A.19 - Continuidade de boas práticas consolidadas na 

cultura organizacional do Agrupamento, a saber: 

 Adoção de estratégias definidas em departamento 

curricular e nos conselhos de turma, respeitantes às 

atividades de diferenciação pedagógica; 

 Definição de critérios de avaliação, elaboração 

conjunta de matrizes, de fichas de avaliação e testes 

e o recurso a grelhas de registo padronizadas; 

 Divulgação sistemática os critérios de avaliação do 

Agrupamento; 

 Construção conjunta de materiais pedagógico-

didáticos; 

 Aplicação de provas de avaliação diagnóstica iguais 

para os alunos do mesmo ano de escolaridade; 

 Elaboração/aplicação de fichas formativas 

trimestrais no 1º CEB, iguais para todos os alunos do 

mesmo ano de escolaridade; 

 Promoção de trabalho cooperativo nos departamentos 

curriculares, com reflexo positivo na articulação 

curricular e na promoção da sequencialidade das 

aprendizagens. 

 Partilha de dificuldades pedagógico-didáticas e 

reflexões sobre as mesmas; 

 Reflexões sistemáticas sobre os resultados escolares 

com base nos documentos apresentados em sede do 

Conselho Pedagógico; 

 Análise dos modos de avaliação; 

 Questionamento dos resultados extremos; 

 Aulas de preparação para as provas finais. 

6 de departamentos envolvidos 

3 de ciclos envolvidos 

3 de reuniões de partilha 

Dinâmicas e processos 

de trabalho a 

desenvolver em sede 

dos departamentos 

curriculares. 

Realização de reuniões 

de trabalho para 

partilha de práticas 

pedagógicas. 

Realização de reuniões 

dos Departamentos 

Curriculares, dos 

Conselhos de Turma (2º 

e 3º Ciclos) e do 

Conselho Pedagógico. 

Dinâmicas e processos 

de trabalho a 

desenvolver na prática 

pedagógica. 

Análise das atas dos 

Departamentos 

Curriculares. 

Análise das atas dos 

Conselhos de Turma (2º 

e 3º Ciclos). 

Análise das atas do 

Conselho Pedagógico. 

A.20 - Continuidade da partilha das práticas pedagógicas 

em sede dos departamentos curriculares. 

 A.21 - Partilha de práticas pedagógicas em contexto sala 

de aula, em regime de voluntariado. 

Pelo menos uma observação a 

20% da totalidade dos 

docentes 

Partilha das boas práticas 

até final do ano letivo 

Sensibilização e 

envolvimento dos 

docentes para uma 

sistematização de 

partilha de práticas 

pedagógicas em 

contexto sala de aula, 

em regime de 

voluntariado. 

Organização de uma 

bolsa de docentes 

voluntários. 

Registos da partilha de 

práticas pedagógicas 

em contexto sala de 

aula, em regime de 

voluntariado. 

Análise e reflexão 

sobre os processos 

desenvolvidos. 

Análise das atas do 

Conselho Pedagógico. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 05.Estabelecer os princípios orientadores do Agrupamento 
 

Ações 
Metas 

(Final ano letivo 2015/2016) 
Operacionalização Monitorização 

A.22 - Elaboração dos documentos orientadores do 

Agrupamento, envolvendo pessoal docente, pessoal não 

docente, alunos, encarregados de educação e parceiros 

(Projeto Curricular do Agrupamento; Plano Anual de 

Atividades). 

100% 

Sensibilização dos 

interessados e criação 

de equipas de trabalho. 

Elaboração dos 

documentos 

orientadores do 

Agrupamento. 

Verificação da 

existência dos 

documentos 

orientadores do 

Agrupamento. 

A.23 - Atualização do regulamento interno e divulgação 

das eventuais alterações junto da comunidade escolar. 
100% 

Elaboração das 

propostas de alteração 

ao Regulamento 

Interno, ouvido o 

Conselho Pedagógico. 

Aprovação das 

propostas de alteração 

ao Regulamento 

Interno em sede do 

Conselho Geral. 

Divulgação/publicação 

das alterações 

aprovadas. 

A.24 - Divulgação dos documentos de referência do 

Agrupamento na página do Agrupamento, nos locais de 

estilo dos diversos estabelecimentos de ensino, junto das 

associações de pais e encarregados de educação, junto dos 

delegados de turma. 

1 reunião para divulgação das 

linhas orientadoras do 

Agrupamento com Docentes e 

Não Docentes 

1 reunião para divulgação das 

linhas orientadoras do 

Agrupamento com Associações 

de Pais 

1 reunião para divulgação das 

linhas orientadoras do 

Agrupamento com Delegados 

de Turma 

Planificação e 

organização das 

reuniões. 

Registo da presença 

dos participantes. 

Registo das reuniões 

realizadas 

(memorando). 

Evidências da 

divulgação dos 

documentos de 

referência do 

Agrupamento na página 

do Agrupamento e nos 

locais de estilo dos 

diversos 

estabelecimentos de 

ensino. 

A.25 - Informação dos Pais e/ou Encarregados de 

Educação, alunos e Pessoal Docente e Não Docente sobre 

os objetivos e valores inscritos no projeto educativo de 

Agrupamento. 

1 reunião com Pessoal Docente 

e Não Docente 

1 documento informativo para 

Pais e/ou Encarregados de 

Educação e alunos 

Planificação e 

organização da reunião. 

Elaboração de 

documento informativo 

para Pais e/ou 

Encarregados de 

Educação e alunos. 

Registo da presença 

dos participantes. 

Verificação da 

existência do 

documento informativo 

A.26 - Difusão das opções fundamentais do Agrupamento 

através das estruturas de liderança intermédia. 

Sensibilização e (in)formação 

pelo Diretor em sede do 

Conselho Pedagógico 

Realização de reunião 

do Conselho 

Pedagógico. 

Análise das atas do 

Conselho Pedagógico. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
06.Melhorar a qualidade da participação e integração dos Encarregados de 

Educação na vida escolar do Agrupamento 
 

Ações 
Metas 

(Final ano letivo 2015/2016) 
Operacionalização Monitorização 

A.27 - Auscultação das Associações de Pais. 1 reunião 

Convite às Associações 

de Pais. 

Realização de reunião. 

Registos da reunião 

(memorando). 

A.28 - Realização de sessões informativas que abordem 

temáticas de interesse para os Pais / Encarregados de 

Educação. 

20% de Pais / Encarregados de 

Educação participantes 

Identificação de 

temáticas de interesse 

para os Pais / 

Encarregados de 

Educação. 

Organização de sessões 

informativas sobre 

essas temáticas.  

Convite aos Pais / 

Encarregados de 

Educação. 

Realização das sessões 

informativas. 

Registo da presença 

dos Pais / 

Encarregados de 

Educação. 

Avaliação das sessões 

realizadas. 

Análise do relatório 

final de execução do 

Plano Anual de 

Atividades 2015/2016. 

A.29 - Planificação e dinamização de atividades culturais, 

desportivas e lúdicas para a comunidade educativa. 

1 atividade cultural, desportiva 

ou lúdica para a comunidade 

educativa 

Dinâmicas de 

planificação, 

organização e 

desenvolvimento dos 

projetos e atividades 

previstos no Plano 

Anual de Atividades 

2015/2016. 

Análise do relatório 

final de execução do 

Plano Anual de 

Atividades 2015/2016 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07.Gerir os recursos docentes e não docentes do Agrupamento 
 

Ações 
Metas 

(Final ano letivo 2015/2016) 
Operacionalização Monitorização 

A.30 - Definição e aplicação rigorosa de critérios para a 

elaboração de horários. 
100% de conformidade 

Organização e 

definição dos critérios 

para a elaboração de 

horários. 

Análise das atas do 

Conselho Pedagógico e 

do Conselho Geral. 

Evidências de não 

desconformidades. 

A.31 - Gestão do crédito global do Agrupamento, para 

assegurar o desempenho eficaz dos cargos e funções 

inerentes às estruturas de administração e gestão, de 

coordenação e de orientação educativa, de apoios 

educativos e de atividades. 

100% de conformidade 

Cálculo do crédito 

global do Agrupamento 

e gestão do mesmo. 

Análise das atas do 

Conselho Pedagógico e 

do Conselho Geral. 

Evidências de não 

desconformidades. 

A.32 - Distribuição do serviço do Pessoal Não Docente de 

acordo com as necessidades dos diversos 

estabelecimentos de ensino. 

90% de satisfação do Pessoal 

Docente e do Pessoal Não 

Docente relativamente à 

distribuição do serviço 

Definição e aplicação 

dos critérios de 

distribuição de serviço 

do Pessoal Não Docente 

aprovados. 

Inquérito aos 

interessados. 
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Ações 
Metas 

(Final ano letivo 2015/2016) 
Operacionalização Monitorização 

A.33 - Elaboração e concretização de um plano de 

formação, que responda às reais necessidades dos 

intervenientes educativos, assegurando a realização de 

ações que permitam o desenvolvimento profissional e, 

simultaneamente ações que se prendam com as metas do 

Agrupamento 

Taxa de participação  

Docentes - >84% 

Assistentes Técnicos - >80% 

Assistentes Operacionais - 

>83% 

Sensibilização do 

Conselho Pedagógico 

para a necessidade de 

elaboração de um plano 

de formação. 

Definição de um 

cronograma com as 

etapas a cumprir na 

elaboração do plano de 

formação. 

Auscultação dos 

interessados e 

diagnóstico sobre os 

interesses / 

necessidades de 

formação. 

Identificação de 

temáticas. 

Promoção das ações 

previstas. 

Autorização de 

participação do Pessoal 

Docente e Não Docente 

nas ações do plano de 

formação. 

Verificação da 

existência do plano de 

formação. 

Comprovativos da 

formação realizada 

pelo Pessoal Docente e 

Não Docente. 

Estatísticas da 

participação do Pessoal 

Docente e Não Docente 

nas ações de formação. 

Avaliação/Balanço final 

sobre o impacto do 

plano de formação. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
08.Melhorar a imagem institucional do Agrupamento e a comunicação interna e 

externa 
 

Ações 
Metas 

(Final ano letivo 2015/2016) 
Operacionalização Monitorização 

A.35 - Instalação de uma Plataforma/Rede de 

Comunicação e Informação on line. 

100% dos Departamentos 

Curriculares com a respetiva 

área criada até final de abril 

2016 

Até ao final de junho de 2016 

inscrever: 

100% dos docentes e alunos 

dos 2.º e 3.º Ciclos. 

Uma turma do 1.º Ciclo. 

75% do pessoal não docente. 

50% dos encarregados de 

educação. 

Execução do plano de 

melhoria do Diretor 

(Formação “Líderes 

Inovadores”, parceria 

entre a DGAE e a 

Microsoft). 

Análise do relatório 

final do plano de 

melhoria do Diretor 

(Formação “Líderes 

Inovadores”, parceria 

entre a DGAE e a 

Microsoft). 

A.36 - Criação da página do Agrupamento no Facebook. 

A.37 - Promoção da comunicação entre a comunidade 

educativa. 

100%  

A.38 - Continuidade na celebração de protocolos de 

colaboração com centros de formação, Câmara Municipal, 

Juntas de Freguesia, instituições de ensino superior e 

associações profissionais, empresariais, científicas e 

pedagógicas, nacionais e estrangeiras. 

2 protocolos 

Realização de reuniões 

e contactos com 

potenciais parceiros. 

Elaboração de 

protocolos de 

colaboração. 

Verificação da 

existência de 

protocolos. 
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Ações 
Metas 

(Final ano letivo 2015/2016) 
Operacionalização Monitorização 

A.39 - Aprofundamento do desenvolvimento de projetos e 

parcerias com escolas europeias. 
1 projeto 

Realização de reuniões 

e contactos com 

potenciais parceiros. 

Elaboração de projetos. 

Estabelecimento de 

parcerias com escolas 

europeias. 

Verificação da 

existência de projetos 

e parcerias com escolas 

europeias. 

A.40 - Desenvolvimento de atividades de âmbito cultural, 

artístico e formativo. 
1 atividade 

Organização, 

planificação e 

realização de atividade 

de âmbito cultural, 

artístico e formativo. 

Análise do relatório 

final de execução do 

Plano Anual de 

Atividades 2015/2016. 

A.41 - Organização/publicação trimestral de um boletim 

(“newsletter”) do Agrupamento. 
3 publicações 

Produção e 

divulgação/publicação 

do boletim 

(“newsletter”) do 

Agrupamento. 

Verificação da 

existência do boletim 

(“newsletter”) do 

Agrupamento. 

A.42 - Organização/divulgação mensal do guião 

memorando do Conselho Pedagógico. 
1/mês 

Produção e divulgação 

do guião memorando do 

Conselho Pedagógico. 

Verificação da 

existência do guião 

memorando mensal do 

Conselho Pedagógico. 

A.43 - Organização/divulgação mensal da síntese do 

Conselho Pedagógico. 
1/mês 

Produção e divulgação 

da síntese do Conselho 

Pedagógico. 

Verificação da 

existência da síntese 

mensal do Conselho 

Pedagógico. 

A.44 - Edição do jornal escolar “O Zângão”. 3 edições 

Recolha das notícias e 

artigos a incluir nas 

edições do jornal. 

Produção do jornal 

escolar “O Zângão”. 

Verificação da 

existência da 

publicação on line do 

jornal na página 

eletrónica do 

Agrupamento 

A.45 - Atualização/Dinamização dos blogues do 

Agrupamento. 
100% 

Atualização / 

Dinamização dos 

blogues do 

Agrupamento. 

Verificação da 

atualização dos blogues 

do Agrupamento. 

A.46 - Estabelecimento de parcerias com os meios de 

comunicação local para publicação dos projetos / as 

atividades do Agrupamento. 

1 parceria 

3 notícias publicadas 

Realização de reuniões 

e contactos com 

potenciais parceiros. 

Estabelecimento de 

parcerias. 

Verificação da 

existência de 

parcerias. 

Evidências das notícias 

publicadas. 

Arquivo de recortes 

dos jornais. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 09.Consolidar a qualidade do serviço prestado 
 

Ações 
Metas 

(Final ano letivo 2015/2016) 
Operacionalização Monitorização 

A.50 - Implementação da Framework de desenvolvimento 

pedagógico da organização escolar, visando a identificação 

de boas práticas pedagógicas e respetiva replicação na 

comunidade docente. 

Grau de satisfação do Pessoal 

Docente > 90% 

Articulação com a 

empresa Another Step 

para organização do 

processo de 

implementação da 

Framework de 

desenvolvimento 

pedagógico da 

organização escolar. 

Inquérito de 

satisfação do Pessoal 

Docente. 

A.51 – Implementação de ações de formação sobre 

segurança, de pessoas e bens e evacuação. 
1 ação 

Contactos prévios com 

entidades/parceiros. 

Organização, divulgação 

e realização das ações 

de formação sobre 

segurança, de pessoas 

e bens e evacuação. 

Avaliação do impacto 

das ações. 

Análise do relatório 

final de execução do 

Plano Anual de 

Atividades 2015/2016. 

A.52 - Atualização dos planos de segurança dos 

estabelecimentos de ensino do Agrupamento. 

100% da necessidade de 

atualização identificada 

Levantamento do ponto 

de situação dos planos 

de segurança. 

Atualização / Validação 

/ Aprovação dos 

mesmos por entidade 

competente. 

Verificação da 

atualização dos planos 

de segurança. 

A.53 – Realização de simulacros. 3 

Organização, 

planificação e 

realização de 

simulacros. 

Análise dos relatórios 

de Avaliação do 

Exercício de 

Evacuação. 

A.54 - Sensibilização das Associações de Pais, Juntas de 

Freguesia, Câmara Municipal para a manutenção / 

recuperação das condições dos espaços. 

60% das manutenções / 

reparações identificadas / 

sinalizadas 

Realização de reuniões 

e contactos com 

Associações de Pais, 

Juntas de Freguesia, 

Câmara Municipal. 

Identificação dos 

espaços verdes e 

recreios dos 

estabelecimentos de 

ensino do Agrupamento 

que carecem de 

intervenção/melhoria. 

Checklist das 

intervenções ocorridas 

em cada ano escolar. 
 

Verificação das 

manutenções / 

reparações efetuadas. 

A.55 - Manutenção, em boas condições, dos espaços 

verdes e recreios dos estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento. 
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ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 

OBJETIVOS E VALORES DE CHEGADA (METAS PARA 2015/2016) 
 

 

COADJUVAÇÃO MULTIDISCIPLINAR 

ENSINO REGULAR 

DISCIPLINA DE INGLÊS 

REFORÇO CURRICULAR DO INGLÊS (8º ANO) (conforme previsto na alínea c) do artº 11º Despacho normativo 10-A/2015, de 

19 de junho) – 45 minutos semanais, em cada um das 3 turmas. 

COADJUVAÇÃO OU APOIO PEDAGÓGICO A INGLÊS (8º ANO)  

As 3 turmas têm 90 minutos semanais. No caso da turma do 8ºA (45m + 45m semanais de apoio a serem ministrados pela 

Professora Titular de Inglês). No caso das duas outras turmas, 90 minutos de coadjuvação.  

 

PÚBLICO-ALVO: Turmas do 8º ano - Inglês. 

 

Objetivo 1: Aumentar o sucesso académico à disciplina de Inglês – 8º ano (3º ciclo).  

 

DISCIPLINA DE FRANCÊS 

REFORÇO CURRICULAR DO FRANCÊS (9º ANO) (conforme previsto na alínea c) do artº 11º Despacho normativo 10-A/2015, de 

19 de junho) – 45 minutos semanais, em cada um das 3 turmas. 

APOIO PEDAGÓGICO A FRANCÊS (9º ANO)  

As 3 turmas têm 45 minutos semanais.  

 
Objetivo 1: Aumentar o sucesso académico à disciplina de Francês – 9º ano (3º ciclo).  

 

 

 

 

 

Indicadores 
Valor de partida 

(Final ano letivo 2014/2015) 

Valor de chegada  

(Metas para 2015/2016) 

Valor mínimo de 

chegada  

Taxa média de 

sucesso a Inglês 

(8º ano) 

Taxa de sucesso a Inglês (8º ano) – 

94,55% 

Meta 1 - Garantir uma taxa superior ou igual 

a 95% 
95% 

Nível médio a 

Inglês (8º ano) 

Nível médio a Inglês (8º ano) - 

3,25 
Meta 2 - Melhorar 0,05 face a 2014/2015 3,3 

Indicadores 
Valor de partida 

(Final ano letivo 2014/2015) 

Valor de chegada  

(Metas para 2015/2016) 

Valor mínimo de 

chegada 

Taxa média de 

sucesso a Francês 

(9º ano) 

Taxa de sucesso a Francês (9º ano) 

- 94% 

Meta 1 - Garantir uma taxa superior ou igual  

a 95% 
95% 

Nível médio a 

Francês (9º ano) 

Nível médio a Francês (9º ano) – 

3,08 
Meta 2 - Melhorar 0,02 face a 2014/2015 3,1 
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CURSO VOCACIONAL 

SUCESSO ESCOLAR NO FINAL DO 1º ANO DO CURSO 

Objetivo 1: Garantir o sucesso escolar no final do 1º ano do Curso Vocacional  

 

COADJUVAÇÃO A PORTUGUÊS (Curso Vocacional)  

Objetivo 1: Melhorar o sucesso académico interno à disciplina de Português – Curso Vocacional  

 

COADJUVAÇÃO A MATEMÁTICA (Curso Vocacional)  

Objetivo 1: Melhorar o sucesso académico interno à disciplina de Matemática – Curso Vocacional  

 

COADJUVAÇÃO A INGLÊS (Curso Vocacional)  

Objetivo 1: Melhorar o sucesso académico interno à disciplina de Matemática – Curso Vocacional  

 

COADJUVAÇÃO A GEOGRAFIA (Curso Vocacional)  

Objetivo 1: Melhorar o sucesso académico interno à disciplina de Geografia – Curso Vocacional  

 
COADJUVAÇÃO A HISTÓRIA (Curso Vocacional)  

Objetivo 1: Melhorar o sucesso académico interno à disciplina de Geografia – Curso Vocacional  

 

Indicadores 
Dados de partida 

(Final ano letivo 2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 2015/2016) 

Taxa de transição do 1º para o 2º 

ano do curso 
Sem dados de partida Meta 1 - Garantir uma taxa superior a 93% 

Indicadores 
Dados de partida 

(Final ano letivo 2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 2015/2016) 

Taxa de sucesso na turma a 

Português 
Sem dados de partida Meta 1 - Garantir uma taxa superior a 93% 

Indicadores 
Dados de partida 

(Final ano letivo 2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 2015/2016) 

Taxa de sucesso na turma a 

Matemática 
Sem dados de partida Meta 1 - Garantir uma taxa superior a 93% 

Indicadores 
Dados de partida 

(Final ano letivo 2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 2015/2016) 

Taxa de sucesso na turma a Inglês Sem dados de partida Meta 1 - Garantir uma taxa superior a 93% 

Indicadores 
Dados de partida 

(Final ano letivo 2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 2015/2016) 

Taxa de sucesso na turma a 

Geografia 
Sem dados de partida Meta 1 - Garantir uma taxa superior a 93% 

Indicadores 
Dados de partida 

(Final ano letivo 2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 2015/2016) 

Taxa de sucesso na turma a 

História 
Sem dados de partida Meta 1 - Garantir uma taxa superior a 93% 
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COADJUVAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA (Curso Vocacional)  

Objetivo 1: Melhorar o sucesso académico interno à disciplina de Físico-Química – Curso Vocacional  

 

COADJUVAÇÃO A CIÊNCIAS NATURAIS (Curso Vocacional)  

Objetivo 1: Melhorar o sucesso académico interno à disciplina de Ciências Naturais – Curso Vocacional  

 

TURMAS DO 2º E 3º CICLOS À LUZ DO PROJETO FÉNIX  

 

TURMAS NINHO PORTUGUÊS 

Objetivo 1: Melhorar o sucesso académico interno à disciplina de Português – 5º ano (2º ciclo).  

 

Objetivo 2: Melhorar o sucesso académico interno à disciplina de Português – 7º ano (3º ciclo).  

 

 

 

 

 

Indicadores 
Dados de partida 

(Final ano letivo 2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 2015/2016) 

Taxa de sucesso na turma a Físico-

Química 
Sem dados de partida Meta 1 - Garantir uma taxa superior a 93 % 

Indicadores 
Dados de partida 

(Final ano letivo 2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 2015/2016) 

Taxa de sucesso na turma a 

Ciências Naturais 
Sem dados de partida Meta 1 - Garantir uma taxa superior a 93% 

Indicadores 
Dados de partida 

(Final ano letivo 2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 2015/2016) 

Taxa média de sucesso das turmas 

Ninho Português (5º ano) 

Taxa média de sucesso das 

turmas-Ninho do 5º ano – 68,25% 

Meta 1 - Garantir uma taxa superior ou igual a 

69% 

Nível médio Português (5º ano) Nível médio – 2,92 Meta 2 - Melhorar 0,08 em relação a 2014/2015 

Índice de eficácia (nº de alunos 

com PAP c/ nível > 3/nº de alunos 

com PAP das turmas-ninho) 

Índice de eficácia – 0,15 Meta 3 - Alcançar um índice de eficácia de 0,50 

Indicadores 
Dados de partida 

(Final ano letivo 2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 2015/2016) 

Taxa média de sucesso das turmas 

Ninho Português (7º ano) 

Taxa média de sucesso das 

turmas-Ninho do 7º ano – 84,62% 

Meta 1 - Garantir uma taxa superior ou igual a 

85% 

Nível médio Português (7º ano) Nível médio – 3,02 Meta 2 - Melhorar 0,08 em relação a 2014/2015 

Índice de eficácia (nº de alunos 

com PAP c/ nível > 3/nº de alunos 

com PAP das turmas-ninho) 

Índice de eficácia – 0,68 Meta 3 - Alcançar um índice de eficácia de 0,70 
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TURMAS NINHO A MATEMÁTICA 

Objetivo 1: Melhorar o sucesso académico interno à disciplina de Matemática – 5º ano (2º ciclo).  

 

Objetivo 2: Melhorar o sucesso académico interno à disciplina de Matemática – 7º ano (3º ciclo).  

 

TURMAS NINHO INGLÊS 

Objetivo 1: Melhorar o sucesso académico interno à disciplina de Inglês – 7º ano (2º ciclo).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 
Dados de partida 

(Final ano letivo 2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 2015/2016) 

Taxa média de sucesso das turmas 

Ninho Matemática (5º ano) 

Taxa média de sucesso das 

turmas-Ninho do 5º ano – 85,71% 

Meta 1 - Garantir uma taxa superior ou igual a 

86% 

Nível médio Matemática (5º ano) Nível médio – 3,27 Meta 2 - Melhorar 0,03 em relação a 2014/2015 

Índice de eficácia (nº de alunos 

com PAP c/ nível > 3/nº de alunos 

com PAP das turmas-ninho) 

Índice de eficácia – 0,62 Meta 3 - Alcançar um índice de eficácia de 0,64 

Indicadores 
Dados de partida 

(Final ano letivo 2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 2015/2016) 

Taxa média de sucesso das turmas 

Ninho Matemática (7º ano) 

Taxa média de sucesso das 

turmas-Ninho do 7º ano – 76,92% 

Meta 1 - Garantir uma taxa superior ou igual a 

77% 

Nível médio Matemática (7º ano) Nível médio – 3,14 Meta 2 - Melhorar 0,06 em relação a 2014/2015 

Índice de eficácia (nº de alunos 

com PAP c/ nível > 3/nº de alunos 

com PAP das turmas-ninho) 

Índice de eficácia – 0,64 Meta 3 - Alcançar um índice de eficácia de 0,65 

Indicadores 
Dados de partida 

(Final ano letivo 2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 2015/2016) 

Taxa média de sucesso das turmas 

Ninho Inglês (7º ano) 

Taxa média de sucesso das 

turmas-Ninho do 7º ano – 80,95% 

Meta 1 - Garantir uma taxa superior ou igual a 

81% 

Nível médio Inglês (7º ano) Nível médio – 3,22 Meta 2 - Melhorar 0,08 em relação a 2014/2015 

Índice de eficácia (nº de alunos 

com PAP c/ nível > 3/nº de alunos 

com PAP das turmas-ninho) 

Índice de eficácia – 0,68 Meta 3 - Alcançar um índice de eficácia de 0,70 
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ANEXO 2 
PLANO DE ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS 
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EQUIPA EDUCATIVA DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES/ 

CENTROS DE RECURSOS 
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Atividade 

 

Destinatários 
Calendari- 

zação 

Recursos educativos Coordenação e 

colaboradores 
Avaliação da ação Custo 

Objetivos Materiais Humanos 
1 - Articulação das 

atividades das Bibliotecas com 

os Departamentos e outras 

estruturas da escola e do 

Agrupamento; forte 

divulgação das atividades das 

bibliotecas junto da 

comunidade escolar 

- Articulação com o projeto 

Educativo do Agrupamento  

Assegurar/Reforçar a articulação 

curricular e a coordenação pedagógica 

interciclos;  

Promover o trabalho de parceria com 

outras estruturas da escola; 

Intensificar o trabalho colaborativo 

com o Pré-escolar e 1º ciclo; 

Divulgar o mais possível e pelos meios 

considerados mais eficazes as 

iniciativas das bibliotecas. 

Comunidade 

escolar 

 

Ao longo do 

ano letivo 

 

Documentos de 

comunicação interna no 

seio do Agrupamento; site 
e blog das bibliotecas; 

placards das bibliotecas e 

placards do corredor de 

acesso à da escola-sede; 

placard da sala de 

professores, correio 

eletrónico 

Equipa das 

BEs/CREs, 

comunidade 

escolar. 

 

Equipa das BEs/CREs 

e Coordenadores de 

Departamento 

 

Monitorizar  

número de atividades 

de interação das 

bibliotecas com a 

comunidade escolar; 

 

Monitorizar o grau de 

divulgação das 

iniciativas. 

50€ 

 

2 - Formação de utilizadores  

 

Promover a igualdade de 

oportunidades de acesso e sucesso 

escolares; 

Melhorar a eficácia do serviço 

prestado; 

Formar utilizadores em termos da 

CDU, para uma utilização mais 

autónoma das bibliotecas. 

Utilizadores 

das 

bibliotecas 

 

Ao longo do 

ano letivo 

 

Computador, guião de 

utilização das bibliotecas, 

placas  

Equipa das 

BEs/CREs 

 

Equipa das BEs/CREs 

 

Grau de aprendiza- 

gem  da CDU por 

parte dos alunos 

 

100€ 

 

3 - Divulgação de 

instrumentos informáticos ou 

outros de apoio ao utilizador 

das bibliotecas 

 

 

Promover a igualdade de oportunidades 

de acesso e sucesso escolares; 

Assegurar/Reforçar a articulação 

curricular e a coordenação pedagógica 

interciclos; 

Melhorar a eficácia do serviço 

prestado; 

Auxiliar os utilizadores em termos de 

utilização dos recursos das bibliotecas, 

sobretudo os recursos informáticos; 

promover recursos digitais 

diversificados. 

Utilizadores 

das 

bibliotecas  

 

Ao longo do 

ano letivo 

 

Computadores com ligação à 

Internet; instrumentos de 

apoio ao estudo das 

literacias de informação 

 

Equipa das 

BEs/CREs, 

utilizadores 

das 

bibliotecas, 

turmas de 6º 

ano 

 

Equipa das BEs/CREs e 

professora de Oficina 

de Comunicação 

 

Relatório da atuação a 

este nível 

 

100€ 

 

4 – Disponibilização on-line do 

Guião do Utilizador das 

bibliotecas  

- Promover a visita às 

Bibliotecas pelas escolas de 

1º ciclo e J.I.s do 

Agrupamento 

Sensibilizar os alunos para a utilização 

correta das bibliotecas em termos do 

uso do material e da postura a adotar. 

Utilizadores 

das 

bibliotecas, 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

 

1º Período 

 

Guião on-line 

 

Equipa das 

BEs/CREs, 

utilizadores 

das 

bibliotecas, 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

 

Equipa das BEs/CREs. 

 

Grau de conhecimento 

e cumprimento das 

normas das BEs/CREs 

 

Custo global 

para material 

específico de 

catalogação, 

impressão, 

tinteiros e 

fotocópias: 

200€ 

A. Apoio ao Desenvolvimento Curricular 
A.1. Articulação Curricular da BE com as Estruturas Pedagógicas e os Docentes 

A. 2. Promoção da Literacia da Informação 
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5 - Atendimento e apoio ao 

utilizador das bibliotecas: 

- Presencial, em regime de livre 

acesso, nos trabalhos de 

produção gráfica, na exploração 

das várias potencialidades 

educativas dos recursos 

existentes; 

- Empréstimo domiciliário; 

- Circulação de documentos 

para os diferentes espaços das 

escolas; 

Promover a igualdade de oportunidades 

de acesso e sucesso escolares; 

Melhorar a eficácia do serviço 

prestado; 

Desenvolver nos alunos competências e 

hábitos de trabalho baseados na 

consulta e produção de informação; 

Motivar os utilizadores para a 

participação na dinâmica das 

bibliotecas. 

 

Utilizadores 

das 

bibliotecas 

 

Ao longo do 

ano letivo 

 

Recursos das bibliotecas, 

programa informático 

Bibliobase. 
 

Equipa das 

BEs/CREs, 

utilizadores 

das 

bibliotecas 

 

Equipa das BEs/CREs. 

 

Observação direta 

 

* (ver custo 

global atrás 

referido) 

 

6 - Manutenção/Atualização 

do site e blog das bibliotecas, 
bem como da página de 

facebook das bibliotecas 

 

 

Promover a igualdade de oportunidades 

de acesso e sucesso escolares; 

Melhorar a comunicação entre o 

Agrupamento e a comunidade; 

Divulgar as iniciativas das bibliotecas; 

 

Comunidade 

educativa e 

visitantes 

externos do 

site, blog e 
facebook 

Ao longo do 

ano letivo 

 

Computador com ligação à 

Internet 

 

Equipa das 

BEs/CREs, 

professor 

colaborador 

para este fim 

específico 

 

Criação de conteúdos 

pela professora 

bibliotecária 

Atualização do blog,  

site e facebook 

Nº de atualizações do 

blog, site e facebook 

--- 

 

7 - Colaboração com o 

subdepartamento de Língua 

Portuguesa e departamentos 

do 1ºciclo e pré-escolar no 

âmbito do Plano Nacional de 

Leitura: 

- disponibilização de 

informação; 

- tratamento das obras 

recebidas via PNL. 

Promover a leitura, segundo as 

indicações do Plano Nacional de Leitura; 

tratar os livros recebidos por esta via; 

colaborar com o coordenador PNL; 

Comunidade 

educativa 

Ao longo do 

ano letivo 

 

 

Obras do PNL, 

material para catalogação. 

Equipa das 

BEs/CREs  

 

PBs; coordenadoras dos 

departamentos; 

coordenador PNL 

Autoavaliação das 

bibliotecas escolares 

* (ver custo 

global atrás 

referido) 

 

8 – Acolhimento de exposições 

coletivas que integram 

materiais dos departamentos 

interessados e das próprias 

bibliotecas 

 

Promover a utilização dos recursos das 

bibliotecas em interação com as 

iniciativas dos Departamentos; 

contribuir para a abrangência das 

exposições. 

Comunidade 

escolar 

 

Ao longo do 

ano letivo 

 

Recursos das bibliotecas 

escolares e outros 

Equipa das 

BEs/CREs, 

restante 

comunidade 

escolar. 

 

Equipa das BEs/CREs  

 

Número de atividades 

de articulação 
50€ 
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Atividade 
 Destina

tários 

Calendari-

zação  

Recursos educativos Coordenação e 

colaboradores 
Avaliação da ação Custo 

Objetivos Materiais Humanos 

1 – Dinamização da Semana da Leitura, em 

articulação com o Subdepartamento de 

Língua Portuguesa, 1º Ciclo, Pré-escolar e 

Equipa aLer+ e a decorrer em todo o 

Agrupamento simultaneamente: 

- atividades do agrupamento; 

- atividades em articulação com o Grupo de 

Concelhio de Bibliotecas. 

Promover a igualdade de 

oportunidades de acesso e sucesso 

escolares; 

Assegurar/Reforçar a articulação 

curricular e a coordenação 

pedagógica interciclos; 

Melhorar a comunicação entre o 

Agrupamento e a comunidade; 

Colaborar com outras entidades da 

escola na dinamização de 

atividades; 

Dar grande relevo à leitura na 

escola; 

Promover o gosto pelos livros e pela 

leitura. 

Comunid

ade 

escolar 

A 

determinar  

Os disponíveis nas escolas e 

bibliotecas do agrupamento 

Subdeparta

mento de LP, 

Equipa das 

BEs/CREs, 

Departamen-

to do Pré-

escolar e 1º 

ciclo; Equipa 

aLer+ 

 

Professora bibliotecária 

das BEs/CREs e 

coordenadores do 

Subdepartamento de 

Língua Portuguesa, PNL, 

Pré-escolar e 1ºciclo 

Garantir a satisfação de, 

pelo menos, 50% dos 

alunos envolvidos 

 

100€ 

 

2 - Baús itinerantes no Pré-escolar e 

1ºciclo e Circulação de Pastas “PNL sobre 

Rodas” 

 

Promover a utilização dos recursos 

da biblioteca (material livro e não 

livro) na prática pedagógica dos 

docentes; 

Colaborar com outras entidades da 

escola na dinamização de 

atividades; 

Dar grande relevo à leitura na 

escola; 

Promover o gosto pelos livros e pela 

leitura; Colocar os recursos das 

bibliotecas à disposição de todos. 

Alunos 

e 

docente

s do 

Pré-

escolar 

e 

1ºciclo. 

 

Ao longo do 

ano letivo 

Livros e CDs das bibliotecas 

do Agrupamento e do Plano 

Nacional de Leitura 

Equipa das 

BEs/CREs; 

Departament

o do Pré-

escolar e 

1ºciclo. 

 

Professoras Bibliotecária 

das BEs/CREs e 

coordenadoras do 

Subdepartamento de 

Língua Portuguesa, Pré-

escolar e 1ºciclo 

Fichas de avaliação da 

atividade 
100€ 

3 – Meses/Períodos Temáticos 

 

- Promover a criatividade e 

envolvimento; 

 

Alunos 

de 

todos 

os 

ciclos 

Ao longo do 

ano letivo 
Materiais diversos 

Equipa das 

BEs/CREs e 

outros 

docentes, 

alunos de 

todos os 

ciclos 

Equipa das BEs/CREs e 

outros docentes, alunos 

de todos os ciclos 

Ficha de avaliação da 

atividade 

* (ver 

custo 

global 

atrás 

referido) 

 

4 – PROJETO DE LEITURA aLer+ 
Este projeto de leitura pretende criar uma 

cultura integrada de leitura no 

Agrupamento, passando, sumariamente por: 

1. Desenvolver uma cultura 

integrada de leitura; 

2. Colocar o prazer de ler no centro 

Toda a 

comunid

ade 

escolar; 

Ao longo do 

ano letivo. 

 

Listagem específica no 

documento do projeto. 

 

Equipa do 

Projeto, 

Equipa das 

BEs/CREs, 

Equipa do Projeto, 

Equipa das BEs/CREs, em 

articulação com a Direção. 

 

Informações ao CP; 

reuniões da equipa do 

projeto, relatório final. 

 

Verba RBE 

e 

Comenius 

+ apoio 

financeiro 

B. Leitura e Literacia 
B.1 Trabalho da BE ao serviço da promoção da leitura 

B.2 Trabalho articulado da BE com departamentos e docentes e com o exterior, no âmbito da leitura 

B.3 Impacto do trabalho da BE nas atitudes e competências dos alunos, no âmbito da leitura e das literacias. 
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- criação de atividades de promoção da 

leitura para todos os ciclos e interciclos;  

- desenvolvimento de atividades dentro e 

fora da sala de aula e nas bibliotecas; 

- envolvimento de todos os intervenientes no 

processo educativo; 

- sensibilização dos pais e encarregados de 

educação para uma participação ativa no 

projeto; 

- estabelecimento de eventuais parceiras. 

 

A – Principais atividades delineadas pela 

Equipa: 

- Sessões aLer+ digital para professores e 

alargamento destas às restantes turmas do 

1º ciclo e, eventualmente, pré-escolar 

- Trabalho intensivo com a turma aLer+ (7ºC); 

- Atividades de articulação entre literatura 

e cinema 

 

B – Atividades das diversas 

turmas/ciclos/professores: 
 – tratando-se de um projeto transversal a 

todo o agrupamento, os professores e 

educadores desenvolvem atividades aLer+ 

próprias com as suas turmas. Assim, haverá 

uma grande diversidade de atividades em: 

- todos os jardins de infância; 

- todas as escolas do 1º Ciclo; 

- pelas diferentes turmas  

 

A Equipa da Biblioteca dinamizará: 

- a comemoração do Dia das BES  

- o concurso de cultura geral “O Sabichão” 

- a eleição do/a melhor leitor/a por período 

 

 

dos esforços do Agrupamento para 

elevar os níveis de aprendizagem 

dos alunos e o sucesso educativo; 

3. Envolver na promoção da leitura 

todos os elementos da comunidade 

educativa – alunos, educadores, 

professores, funcionários, 

encarregados de educação, outros 

elementos da comunidade educativa 

e local, etc.; 

4. Colocar a biblioteca no centro da 

dinâmica deste projeto; 

5. Promover atividades de 

estimulação para a leitura em todos 

os níveis de ensino e, tanto quanto 

possível, promover a articulação 

entre ciclos; 

6. Trabalhar em parceria com as 

famílias para estimular a leitura em 

casa; 

7. Estabelecer parcerias com 

entidades externas, que 

contribuam, de uma forma ou de 

outra, para a promoção da leitura 

lúdica dentro e fora do 

Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

Comunid

ade 

local; 

Entidad

es em 

parceir

a; 

Bibliote

ca 

Municip

al. 

 

em 

articulação 

com a 

Direção; 

todos os 

participantes 

nas 

atividades. 

da 

escola/agr

upamento 
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Atividade 
 

Destinatários 
Calendari-

zação  

Recursos educativos Coordenação e 

Colaboradores 
Avaliação da ação Custo 

Objetivos Materiais Humanos 

1 - Visitas Guiadas à 

Biblioteca para alunos dos 

Jardins-de Infância e 1º 

ciclo das escolas do 

Agrupamento;  

 

Promover a igualdade de 

oportunidades de acesso e sucesso 

escolares; 

Assegurar/Reforçar a articulação 

curricular e a coordenação 

pedagógica interciclos; 

Dar a conhecer a biblioteca ao 

máximo de alunos pertencentes ao 

Agrupamento;  

Promover a interação interciclos. 

Professores e 

alunos 

visitantes; 

professores e 

alunos 

Ao longo 

do ano 

letivo 

 

Recursos das bibliotecas, oferta 

simbólica aos alunos 

 

Equipa das 

BEs/CREs, 

professores 

envolvidos 

 

Equipa das 

BEs/CREs, 

Departamento 

de Ciências 

Sociais e 

Humanas, 

professores e 

alunos envolvidos 

 

Grau de satisfação dos 

alunos envolvidos 

 

100€ 

 

2 - Participação em 

eventos externos: 

- Atividades que se venham 

a proporcionar como 

entidades externas, 

nomeadamente o “Job 

Shadowing” das colegas 

checas (24 a 31 outubro 

2015) 

Fomentar a participação do 

Agrupamento em atividades 

externas 

Comunidade 

educativa 

Ao longo 

do ano 

letivo 

 

O necessário à especificidade das 

atividades 

Equipa das 

BEs/CREs e 

entidades 

participantes 

Equipa das 

BEs/CREs e 

entidades 

participantes 

Opiniões externas acerca 

das atividades 

Verba 

Comenius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Projetos, Parcerias e Atividades Livres e de Abertura à Comunidade 
C.1 Apoio a Atividades Livres, Extracurriculares e de Enriquecimento Curricular 

C.2. Projetos e Parceiras 
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Atividade 
 

Destinatários 
Calendar-

ização 

Recursos educativos Coordenação e 

colaboradores 
Avaliação da ação Custo 

Objetivos Materiais Humanos 

1 - Desenvolvimento de trabalho 

técnico das bibliotecas:  

1.1. desenvolver processos de 

catalogação de audiovisuais e 

utilização de códigos de barras; 

1.2. continuar a melhorar e 

renovar as etiquetas dos livros;  

Dar continuidade à 

catalogação de livros; 

Arrumar de forma mais eficaz 

e acertada a coleção; 

Dar continuidade ao processo 

de catalogação de periódicos; 

Agilizar procedimentos de 

registo e de empréstimo. 

Utilizadores 

das BEs/CREs  

 

De forma 

faseada, ao 

longo do 

ano letivo 

 

Material de catalogação, papel para 

impressão, computador e tinteiros, 

etiquetas para catalogação e código de 

barras 

 

 

Equipa das 

BEs/CREs 

 

Coordenadora das 

BEs/CREs com o 

apoio da 

funcionária 

 

Monitorização do avanço 

em termos do trabalho 

técnico (dados apurados) 

 

* (ver 

custo 

global 

atrás 

referido 

2 - Aquisição de fundo 

documental, de acordo com os 

meios disponíveis. 

       

Promover a igualdade de 

oportunidades de acesso e 

sucesso escolares; 

Melhorar a eficácia do serviço 

prestado; 

Adquirir fundo documental 

renovado para a biblioteca 

escolar; promover a sua 

leitura e divulgação. 

 

 

Comunidade 

educativa 

 

Ao longo do 

ano letivo 

 

Verba específica para o efeito 

 

Professora 

bibliotecária 

das BEs/CREs, 

sugestões de 

aquisição dos 

coordenadores 

de Departamento 

e dos 

utilizadores das 

bibliotecas 

Professora 

bibliotecária das 

BEs/CREs, em 

articulação com a 

Direção; 

sugestões de 

aquisição dos 

coordenadores de 

Departamento e 

utilizadores. 

Monitorizar o registo na 

Base de Dados dos novos 

documentos/títulos. 

 

 

verba 

específica 

 

3 - Desenvolvimento do 

Programa da Rede de Bibliotecas 

Escolares, cumprindo todos os 

normativos exigidos e solicitando 

intervenção quando necessário. 

Cumprir todas as 

prerrogativas exigidas pela 

Rede de Bibliotecas Escolares 

dentro dos prazos 

estabelecidos. 

Rede de 

Bibliotecas 

Escolares 

Ao longo do 

ano letivo. 

 

Computador com ligação à Internet; 

folhas para impressão de documentos. 

 

Equipa das 

BEs/CREs 

 

Coordenadora das 

BEs/CREs, em 

articulação com a 

a Direção. 

Monitorizar o 

cumprimento das 

exigências e 

formalidades requeridas 

dentro dos prazos 

estabelecidos. 

 

* (ver 

custo 

global 

atrás 

referido 

4 – Articulação direta da 

Biblioteca da Escola-Sede com a 

biblioteca da EB1 da Bidoeira de 

Cima, ambas integradas na RBE. 

Coordenar e articular a 

atuação de ambas as 

bibliotecas numa ótica de 

trabalho em rede. 

Equipa das 

BEs/CREs, 

Coordenadoras 

do 1º ciclo e da 

EB1 da Bidoeira 

de Cima 

Ao longo do 

ano letivo. 

 

Documentos de comunicação interna no 

seio do Agrupamento; Internet e 

telefone. 

 

Equipa das 

BEs/CREs, 

Coordenadoras 

do 1º ciclo e da 

EB1 da Bidoeira 

de Cima 

Professora 

bibliotecária 

Avaliação da articulação.  

 

* (ver 

custo 

global 

atrás 

referido) 

5 – Avaliação das bibliotecas 

segundo o MABE 

Avaliar a qualidade e grau de 

eficácia da biblioteca; 

Identificar pontos fortes e 

fracos de atuação; traçar 

planos de melhoria 

Equipa das 

BEs/CREs, 

comunidade 

escolar, órgão 

de Direção. 

Ao longo 

do ano 

letivo 

Inquéritos, consumíveis, dados 

estatísticos. 

Equipa das 

BEs/CREs, 

colaboração da 

comunidade 

escolar. 

Coordenadora das 

BEs/CREs 

Conclusões do processo, 

plano de melhoria 

traçado, relatório de 

autoavaliação da 

BE/CRE. 

--- 

 

D. Gestão da BE 
D.1 Articulação da BE com a Escola/Agrupamento. Acesso a serviços prestados pela BE 

D.2 Condições humanas e materiais para prestação dos serviços 

D.3 Gestão da Coleção 


