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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”.  

Assim, 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.   

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 na escola 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. 
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DIMENSÃO DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas de Colmeias tem uma população escolar de 966 crianças e alunos:  

NÍVEIS/CICLOS 

Pré-Escolar 1ºCEB 2ºCEB 3ºCEB 

Nº alunos % Nº alunos % Nº alunos % Nº alunos % 

221 23% 416 43% 132 14% 197 20% 

As crianças e alunos estão organizados em 54 turmas, com a seguinte distribuição: 

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

Nº Turmas 13 25 7 10 

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 31 36 25 36 128 

B 39 85 30 34 188 

TOTAL 70 121 55 70 316 

Percentagem (%) 22,2% 38,3% 17,4% 22,2% 100% 

Nº total de crianças/alunos subsidiados 316 (32,7% da população escolar do Agrupamento) 
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RECURSOS HUMANOS 

Os docentes do Agrupamento, num total de 98, encontram-se distribuídos do seguinte modo: 

Níveis de ensino QND QZP Contratados 
Média de 

Idades 
% de Mulheres 

Nº médio de anos de 

permanência no Agrupamento 

Índice de fixação no 

Agrupamento 

Pré-Escolar 14 1 1 50 94% 9,3 94% 

1ºCEB 27 0 3 44 80% 6,7 90% 

2º CEB 15 1 2 44 72% 5,8 94% 

3ºCEB 23 3 1 42 78% 6 93% 

Educ. Especial 5 0 2 41 100% 6 72% 

Total 84 5 9 44 82% 6,8 89% 

Relativamente à composição dos departamentos curriculares os 89 docentes do Agrupamento com grupo / turmas atribuídas ou apoio educativo (1º ciclo), 

encontram-se distribuídos do seguinte modo: 

Departamento Curricular Grupos de recrutamento 

Nº de 

Docentes 

do Pré 

Nº de 

Docentes 

do 1º Ciclo 

Nº de 

Docentes 

do 2º Ciclo 

Nº de 

Docentes 

do 3º Ciclo 

Nº de 

Docentes do 

Grupo 910 

(Ed.Especial) 

Nº Total de 

docentes 

Educação Pré-Escolar 100 13     13 

1º Ciclo 110  28    28 

Línguas 220|300|320|330   2 8 0 10 

Ciências Sociais e Humanas 200|290|400|420   4 4 0 8 

Matemática e Ciências Experimentais 230|500|510|520|550   4 8 0 12 

Expressões 240|250|260|530|600|620|910   7 4 7 18 

TOTAIS 13 28 17 24 7 89 
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O pessoal não docente do Agrupamento encontra-se distribuído do seguinte modo: 

Assistentes Operacionais (AO) 

 Quadro CT CEI Aut CTRCTP MI %  ♀ Total 

Pré-escolar 5 0 3 9 1 47 100% 18 

1ºCEB 0 7 4 0 4 45 100% 15 

Escola sede 6 9 1 0 7 46 93% 23 

Total 11 16 8 9 12 46 98% 56 

Assistentes Técnicos (AT) 

Total 1 6 0 0 0   7 

Técnicos Especializados (TE) 

Terapeuta da Fala 0 1 0 0 0 32 100% 1 

Terapeuta Ocupacional 0 0 0 0 0 0 0% 0 

Total 0 1 0 0 0 32 100% 1 

Legenda: CT – Contratados; CEI – Contratos Emprego e Inserção; Aut – Autarquia; CTRCTP – Contratado a termo resolutivo certo a tempo parcial; MI – Média de Idade; % ♀ - percentagem de mulheres 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Toda a atividade empreendida pela comunidade que integra o Agrupamento de Escolas de Colmeias tem subjacentes os objetivos estratégicos inscritos no 

Projecto Educativo do Agrupamento de Escolas de Colmeias: 

1 Formar cidadãos ativos, intervenientes, solidários e respeitadores dos princípios do estado de direito democrático. 

2 Preparar cidadãos aptos para equacionar e viver num mundo globalizado onde se valorize o respeito pelo Homem e pelo Ambiente. 

3 
Promover o sucesso pessoal, educativo e profissional dos seus alunos, a formação contínua da população escolar e contribuir para a melhoria de 

qualificações da população da região. 

4 
Servir bem a comunidade educativa, de acordo com os parâmetros de exigência, rigor, qualidade, disponibilidade e imparcialidade que devem ser, 

hoje, exigidos por todos os cidadãos de uma sociedade moderna, tecnologicamente avançada e globalizada. 

5 
Promover a atualização, qualificação e renovação dos quadros do Pessoal Docente e Não Docente sem pôr em causa a sua estabilidade e os 

padrões de qualidade exigidos. 

6 Proporcionar a toda a comunidade escolar as melhores condições de segurança, de ensino/aprendizagem, de trabalho e de lazer. 

7 
Promover ações que a aproximem de outras instituições e comunidades escolares, nacionais e internacionais, fomentando o estabelecimento de 

intercâmbios, acordos e parcerias com outras pessoas e organizações. 

8 
Comprometer-se em implementar e desenvolver medidas de diferenciação positiva, graduais e de acordo com as necessidades, tendentes a 

assegurar reais oportunidades de sucesso escolar e educativo a todos os seus alunos. 

9 
Implementar e desenvolver meios técnicos e formas de comunicação que visem conferir maior eficácia à sua ação, ao nível da circulação de 

informação interna e externa. 
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PREVISÃO ORÇAMENTAL 

VERBAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS, APOIO A PROJETOS ESTRUTURANTES E GESTÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTOS 
 

Orçamento Geral do Estado – Atividade 192 
   

BLOCOS DE DESPESA ATIVIDADE PREVISÃO ORÇAMENTAL 

Bloco B Aquisição de material para Educação Física 300,00 € 

Bloco B Acervo documental para a Biblioteca  650,00 €  

Bloco D Aquisição de materiais de desgaste para os Departamentos Curriculares e projetos estruturantes do  PAA 1.160,00 € 

Bloco E Conservação de Bens 2.000,00 € 

Bloco E Assistência Técnica 1,000,00 € 

VERBA TOTAL 5.110,00 € 
 

Orçamento “Despesas com Compensação em Receitas” – Atividade 192 
   

BLOCOS DE DESPESA ATIVIDADE PREVISÃO ORÇAMENTAL 

 Apoio ao Projeto do Desporto Escolar (desloções + lanches dos alunos) 380,00 € 

Bloco D Manutenção do Aquário 60,00 € 

VERBA TOTAL 440,00 € 
 

Orçamento “Despesas com Compensação em Receitas” – Atividade 197 
   

BLOCOS DE DESPESA ATIVIDADE PREVISÃO ORÇAMENTAL 

 Apoio ao Projeto do Desporto Escolar (desloções + lanches dos alunos) 1.330,00 € 

Bloco E Aluguer Instalações Desportivas (Projeto do Desporto Escolar) 1.400,00 € 

VERBA TOTAL 2.730,00 € 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013 

 

9/131 
 

 

VERBAS PARA APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURANTES / ATIVIDADES SINGULARES 

 

PROJETO / ATIVIDADE 
PREVISÃO ORÇAMENTAL 

POR DEPARTAMENTO 

PREVISÃO ORÇAMENTAL 

GLOBAL 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS – COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES:  

Halloween 25,00 € 25,00 € 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES – COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES: 

Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

Natal: Concurso de presépios 

Vitrais Natalícios 

Decoração da escola na época natalícia 

Comemoração do dia Internacional da Consciencialização do Autismo 

Comemoração do Dia da Energia 

Comemoração do Dia Mundial do Ambiente 

Feira das profissões 

 

50,00 € 

50,00 € 

30,00 € 

100,00 € 

30,00 € 

10,00 € 

100,00 € 

20,00 € 390,00 € 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES – EXPOSIÇÕES: 

Exposição de trabalhos ao longo do ano (Educação Especial) 

Exposição de trabalhos dos alunos 

50,00 € 

100,00 € 150,00 € 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES – OUTRAS ATIVIDADES: 

Produção de Contos ilustrados subordinados ao tema "A Floresta" 10,00 € 10,00 € 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS – 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES: 

Dia Mundial da Alimentação – 16/10/2012 (Semana da alimentação saudável) 

Natal- Criação de bolos sem açúcar 

Dia Mundial da Floresta 

20,00 € 

10,00 € 

30,00 € 60,00 € 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS – 

EXPOSIÇÕES: 

Árvore de Natal do Departamento 20,00 € 20,00 € 

SUBTOTAL 655,00 € 655,00 € 
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VERBAS PARA APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURANTES / ATIVIDADES SINGULARES 

 

PROJETO / ATIVIDADE 
PREVISÃO ORÇAMENTAL 

POR DEPARTAMENTO 

PREVISÃO ORÇAMENTAL 

GLOBAL 

SUBTOTAL (página anterior) 655,00 € 655,00 € 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS – 

CONCURSOS: 

Campeonato do Ouri 

Campeonato de Xadrez 

Campeonato de Damas 

Olimpíadas Portuguesas de Matemática 

Abelhinha Matemática 

25,00 € 

25,00 € 

25,00 € 

50,00 € 

50,00 € 175,00 € 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS – 

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS: 

Laboratório aberto à comunidade 50,00 € 50,00 € 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS – 

ATIVIDADES RECREATIVAS: 

Atelier de Matemática 20,00 € 20,00 € 

VISITAS DE ESTUDO: 

Comparticipação de 30 € por turma/visita de estudo   210,00 € 

PROJETO “EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE” (PES) – (Material de desgaste, 

palestras e sessões de esclarecimento/informação para Alunos e Pais/EE, Ação de 

Formação para docentes)  1.120,00 € 

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 2012 / 2013 - “Podemos 

ajudar-te”  2.000,00 € 

TOTAL 900,00 € 4.230,00 € 

 

As fontes de financiamento das atividades a levar a cabo serão o Orçamento de Estado e o Orçamento de Dotações Com Compensação em Receitas Próprias. 
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PLANO DE ATIVIDADES DA DIREÇÃO 
 

Lançamento do Ano Letivo 2012/2013 
 

Data Hora Sala Natureza da Ação/Atividade Recursos humanos convocados 

2ª feira 

3/setembro 

 Escola-Sede Retorno ao Serviço Pessoal Docente e Não Docente 

9:00 h 
Gabinete da 

Direção 
Reunião da Direção Direção 

9:00 h C1 
Exame de Equivalência do 3º Ciclo à área curricular 

disciplinar de Inglês V 

Júri de Vigilância 

Adelaide Gaspar 

Franscisco Mendes 

Sílvia Canteiro 

Professor 

Coadjuvante 
Cláudia Mota 

11:30 h C1 Prova Oral à área curricular disciplinar de Inglês V  
Júri da Prova 

Oral 

Elsa Mateus 

Cláudia Mota 

Natália Oliveira 

Mª Céu Carvalho 

15:00 h 
Reuniões 

Direção 
Conselho Pedagógico Membros do Conselho Pedagógico 
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Data Hora Sala Natureza da Ação/Atividade Recursos humanos convocados 

3ª feira 

4/setembro 

9:00 h C1 
Exame de Equivalência do 3º Ciclo à área curricular 

disciplinar de Francês III 

Júri de Vigilância 

Dulce Gomes 

Marina Cardoso 

Fátima Amaral 

Professor 

Coadjuvante 
Graça Morgado 

10:00 h Reuniões Direção 
Reunião da Direção com Coordenadores das Equipas de 

Trabalho 

Direção 

Coordenadores das Equipas de Trabalho 

11:30 h C1 Prova Oral à área curricular disciplinar de Francês III 
Júri da Prova 

Oral 

Graça Morgado 

Bernardete Francisco 

António Sousa 

Carlos Oliveira 

4ª feira 

5/setembro 

10:00 h Refeitório 
Reunião Geral de Docentes (Educadores / Professores) do 

Agrupamento 

Todos os elementos docentes em exercício de 

funções no Agrupamento 

14:30 h 

B4 Reunião do Departamento Curricular do Pré-escolar  Educadores do Pré-escolar 

B5 Reunião do Departamento Curricular do 1º Ciclo  Professores do 1º Ciclo 

B7 Reunião do Departamento Curricular de Línguas Professores do respetivo Departamento 

B8 
Reunião do Departamento Curricular de Matemática e 

Ciências Experimentais 
Professores do respetivo Departamento 

B9 Reunião do Departamento Curricular de Expressões  Professores do respetivo Departamento 

B10 
Reunião do Departamento Curricular de Ciências Sociais e 

Humanas 
Professores do respetivo Departamento 

16:30 h B9 
Reunião dos Serviços Especializados de Apoio Educativo 

(SEAE) 
Professores do Ensino Especial / Apoio Educativo 
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Data Hora Sala Natureza da Ação/Atividade Recursos humanos convocados 

5ª feira 

6/setembro 

9:00 h C1 
Exame de Equivalência do 3º Ciclo à área curricular 

disciplinar de Físico-Química 

Júri de Vigilância 

Susana Marques 

Celeste Frazão 

Cristina Cardoso 

Professor 

Coadjuvante 
Helena Marques 

9:00 h 

EF Reunião de Coordenação Pedagógica do 1º Ciclo Professores do 1º Ciclo 

B4 
Reunião de Coordenação Pedagógica da Educação Pré-

Escolar 
Educadores de Infância 

12:00 h 
Reuniões da 

Direção 

Reunião de articulação e calendarização das atividades do 

Plano Anual de Atividades 

Coordenadores de Departamento 

Coordenadora dos Diretores de Turma  

Professora Bibliotecária  

14:30 h 
Reuniões da 

Direção 
Reunião do Conselho de Diretores de Turma (2º/3º Ciclos)  

Diretor 

Coordenadora dos Diretores de Turma 

Diretores de Turma 

15:00 h B6 

Exame de Equivalência do 3º Ciclo à área curricular 

disciplinar de Tecnologias da Comunicação e da Informação 

(Prova Prática) 

Júri de Vigilância 

Miguel Grilo 

Sandra Figo 

Carla Cardoso 

São Costa 

6ª feira 

7/setembro 

9:00 h C1 
Exame de Equivalência do 3º Ciclo à área curricular 

disciplinar de História 

Júri de Vigilância 

Ondina Rosa  

Nuno Fernandes 

Paula Correia 

Professor 

Coadjuvante 
Isabel Lourenço 

Conforme calendário específico 

a divulgar 
Reuniões dos Conselhos de Turma (2º e 3º ciclo)  Conselhos de Turma do 2º e 3º Ciclos 
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Data Hora Sala Natureza da Ação/Atividade Recursos humanos convocados 

2ª feira 

10/setembro 

Conforme calendário específico 

a divulgar 
Reuniões dos Conselhos de Turma (2º e 3º ciclo)  Conselhos de Turma do 2º e 3º Ciclos 

9:30 h EF Reunião do Departamento Curricular do 1º Ciclo  Professores Titulares de Turma do 1º Ciclo  

9:30 h B4 
Reunião do Departamento Curricular da Educação Pré-

Escolar 
Educadores de Infância Titulares de Grupo 

21:00 h 
Escola-Sede 

Refeitório 

Reunião Geral com Pais/Encarregados de Educação de todos 

os Jardins de Infância 

Direção, Educadores Titulares de Turma e 

Encarregados de Educação 

3ª feira 

11/setembro 

9:30 h Lb1 Reunião da Equipa de Trabalho “Educação Para a Saúde” Coordenadora da Equipa Professores da Equipa 

11:00 h B7 
Reunião da Equipa de Trabalho “Autoavaliação do 

Agrupamento” 

Coordenador da Equipa  

Professores da Equipa 

14:00 h B8 Reunião da Equipa TIC 
Coordenador da Equipa  

Professores da Equipa 

14:30 h B5 

Reunião da Direção com as Entidades contratadas para 

execução do Programa de Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC) no 1º Ciclo e todos os professores das 

AEC´s colocados 

Direção do Agrupamento 

Entidades contratadas 

Professores das AEC´s 

15:00 h BIB Reunião da Equipa da Biblioteca 
Professora Bibliotecária 

Equipa da Biblioteca 

16:15 h B5 Reunião Geral de Funcionários do Agrupamento 
Direção 

Pessoal Não Docente 

21:00 h 
Escola-Sede 

Refeitório 

Reunião Geral com Pais/Encarregados de Educação das 

Escolas do 1º Ciclo (Agodim, Bouça, Colmeias, Memória e 

Raposeira) 

Direção, Professores Titulares de Turma e 

Encarregados de Educação 
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Data Hora Sala Natureza da Ação/Atividade Recursos humanos convocados 

4ª feira 

12/setembro 

9:00 h 

B7 Reunião da Equipa de Trabalho do Regulamento Interno (RI) 
Coordenador da Equipa  

Professores da Equipa 

B8 
Reunião da equipa de trabalho da Formação Integral do 

Aluno (FIA) 

Coordenador da Equipa  

Professores da Equipa 

B9 
Reunião da equipa de trabalho do Plano Anual de Atividades 

(PAA) 

Coordenador da Equipa  

Professores da Equipa 

11:15 h Refeitório Apresentação da nova plataforma eletrónica (sumários)  
Miguel Grilo 

Professores do 2º e 3º ciclos 

21:00 h 
Escola-Sede 

Refeitório 

Reunião Geral com Pais/Encarregados de Educação das 

Escolas do 1º Ciclo (Bidoeira, Boa Vista e Machados) 

Direção, Professores Titulares de Turma e 

Encarregados de Educação 

5ª feira 

13/setembro 
21:00 h 

Escola-Sede 

Refeitório 

Reunião Geral com Pais/Encarregados de Educação das 

Escolas do 1º Ciclo (Casal da Quinta, Figueiras, Mata e 

Milagres) 

Direção, Professores Titulares de Turma e 

Encarregados de Educação 

6ª Feira  

14/setembro 

Conforme editais e convocatórias 

publicitadas 

Abertura oficial do ano letivo 2012/2013 – 

Atividades de receção às crianças do Pré-Escolar e 

aos alunos e alunas do 1º, 2º e 3º ciclos 

Educadores de Infância  

Professores do 1º, 2º e 3º Ciclos 

Crianças da Educação Pré-Escolar 

Alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos 

Pais / Encarregados de Educação 

6ª feira 

14/setembro 

9:30 h  

às  

10:30 h 

Refeitório 

Reunião da Direção com todos os alunos e alunas do 

5º ano de escolaridade e respectivos 

pais/encarregados de educação para apresentação 

de assuntos sobre a organização do ano letivo 

2012/2013 e funcionamento do Agrupamento  

Direção do Agrupamento 

Todos os professores do 5º ano de escolaridade  

Alunos e alunas do 5º ano de escolaridade 

Pais/encarregados de educação 
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Data Hora Turma Sala Natureza da Ação/Atividade Recursos humanos convocados 

2ª feira 

17/setembro 

Na escola-sede, jardins de infância e escolas 

do 1º ciclo 
Início das aulas Comunidade Escolar 

4ª feira 

19/setembro 

18:30 h  

às  

20:00 h 

5ºA B1 

Receção aos Pais e Encarregados de Educação das 

turmas do 5º ano 

Eleição dos representantes dos pais e encarregados 

de educação dos alunos de cada turma do 2º e 3º 

ciclos 

Diretor de Turma 

Pais e Encarregados de Educação 

5ºB B2 
Diretor de Turma 

Pais e Encarregados de Educação 

5ºC B3 
Diretor de Turma 

Pais e Encarregados de Educação 

6ºA B4 
Diretor de Turma 

Pais e Encarregados de Educação 

6ºB B5 
Diretor de Turma 

Pais e Encarregados de Educação 

6ºC B7 
Diretor de Turma 

Pais e Encarregados de Educação 

6ºD B8 
Diretor de Turma 

Pais e Encarregados de Educação 

7ºA B9 
Diretor de Turma 

Pais e Encarregados de Educação 

7ºB B10 
Diretor de Turma 

Pais e Encarregados de Educação 

7ºC EF 
Diretor de Turma 

Pais e Encarregados de Educação 
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Data Hora Turma Sala Natureza da Ação/Atividade Recursos humanos convocados 

4ª feira 

19/setembro 

18:30 h  

às  

20:00 h 

8ºA C1 

Receção aos Pais e Encarregados de Educação das 

turmas do 8º ano 

Eleição dos representantes dos pais e encarregados 

de educação dos alunos de cada turma do 2º e 3º 

ciclos 

Diretor de Turma 

Pais e Encarregados de Educação 

8ºB C2 
Diretor de Turma 

Pais e Encarregados de Educação 

8ºC C3  

8ºD C4 
Diretor de Turma 

Pais e Encarregados de Educação 

9ºA LB1 
Diretor de Turma 

Pais e Encarregados de Educação 

9ºB LB2 
Diretor de Turma 

Pais e Encarregados de Educação 

9ºC Europa 
Diretor de Turma 

Pais e Encarregados de Educação 
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Ao longo do Ano Letivo 2012/2013 

Objetivos  Ações a desenvolver Recursos Humanos Público-alvo Calendarização 

Custos e 

fontes de 

financiamento 

Indicadores de 

desempenho 

Analisar o funcionamento do 

Agrupamento. 

Aferir a eficácia do sistema interno de 

comunicação e informação.  

Prestar um serviço educativo de 

qualidade. 

Realizar reuniões ordinárias da 

Direção. 

Realizar reuniões ordinárias do 

Conselho Administrativo. 

Elementos da Direção 

Chefe dos Serviços de Administração 

Escolar (SAE) 

Comunidade 

educativa 
Mensalmente 0,0 € 

Grau de satisfação dos 

utentes 

Relatório Anual de 

Atividades. 

Percentagem de pontos 

fortes a obter nos 

processos de 

monitorização nas áreas 

administrativa e 

financeira. 

Acompanhar o funcionamento das 

turmas e do desempenho das funções 

dos Diretores de Turma. 

Monitorizar o funcionamento dos 

apoios aos alunos NEEP Aferir 

procedimentos conducentes à melhoria 

dos serviços. 

Realizar reuniões com a 

Coordenadora dos Diretores de 

Turma. 

Realizar reuniões com a 

coordenadora dos assistentes 

operacionais e com a Chefe dos 

Serviços de Administração Escolar 

(SAE). 

Elementos da Direção 

Coordenadora dos Diretores de Turma 

Representante do Núcleo dos Apoios 

Educativos 

Chefe dos Serviços de Administração 

Escolar (SAE) 

Coordenadora dos assistentes operacionais 

Comunidade 

educativa 
Mensalmente 0,0 € 

Grau  de  satisfação  dos  

utentes em relação  ao 

nível do atendimento e da 

qualidade do serviço 

prestado nos diferentes 

serviços do Agrupamento. 

Metas Educativas do Projeto Educativo 

Elaborar e executar um Plano Anual de Melhoria – Serviços de Administração Escolar. 

Criar mecanismos de monitorização e controlo dos prazos. 

Valorizar o desempenho profissional e consequente melhoria da prestação de serviços na vertente da formação inicial e contínua e na vertente de eficácia e qualidade. 

Reforçar em 1% por ano letivo o grau de satisfação dos utentes em relação ao atendimento e da qualidade do serviço prestado nos diferentes serviços do Agrupamento. 

Assegurar a coerência da gestão financeira com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral e o planeamento das atividades. 

Responsabilizar o pessoal administrativo para a criação de manuais de procedimentos por área dos Serviços Administração Escolar. 

Operacionalizar os manuais de procedimentos por área dos Serviços Administração Escolar. 

Elaborar e aplicar um Regulamento do Sistema de Controlo Interno. 
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Objetivos  Ações a desenvolver Recursos Humanos Público-alvo Calendarização 

Custos e 

fontes de 

financiamento 

Indicadores de 

desempenho 

Promover um plano de incentivo / 

motivação e de formação do 

pessoal não docente (PND). 

Melhorar a definição de indicadores de desempenho. 

Melhorar a análise do resultado do desempenho não 

docente com base em indicadores de desempenho 

interno. 

Promover encontros informais com pessoal não docente 

para reflexão sistemática no sentido de os apoiar em 

termos técnicos e humanos e reconhecer o esforço e 

sucesso profissional como forma de incentivar o seu 

desenvolvimento, envolvimento e responsabilidade. 

Organizar ações de curta duração (uma manhã ou 

tarde) para assistentes operacionais, estimulando 

práticas de desempenho inovadoras e de melhoria 

contínua do Agrupamento. 

Elementos da Direção 

Pessoal Não Docente 

Comunidade 

educativa 
Trimestralmente 0,0 € 

Satisfação do pessoal não 

docente (avaliado em 

barómetro interno do 

agrupamento). 

Satisfação com a 

atividade do pessoal não 

docente pelos pais 

(avaliado em barómetro 

interno do agrupamento). 

Satisfação com a 

atividade do pessoal não 

docente pelos alunos 

(avaliado em barómetro 

interno do agrupamento). 

Percentagem (%) de 

absentismo. 

Número de ações 

realizadas por ano letivo. 

Prestar um serviço educativo de 

qualidade. 
Monitorizar o serviço prestado pelo refeitório e bufete  

Elementos da Direção 

Pessoal Não Docente 

Comunidade 

educativa 
Mensalmente 0,0 € 

Grau  de  satisfação  dos  

utentes em relação  ao 

nível do atendimento e da 

qualidade do serviço 

prestado nos serviços.. 

Metas Educativas do Projeto Educativo 

Concretizar um plano de integração / desenvolvimento dos profissionais. 

Criar ações de melhoria para o pessoal não docente. 

Promover, pelo menos, dois encontros informais por ano letivo com pessoal não docente para reflexão sistemática. 

Organizar, pelo menos, duas ações de curta duração (uma manhã ou tarde) para assistentes operacionais para estimulação de práticas de desempenho inovadoras e de melhoria contínua do Agrupamento. 
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Objetivos  Ações a desenvolver Recursos Humanos Público-alvo Calendarização 

Custos e 

fontes de 

financiamento 

Indicadores de 

desempenho 

Consolidar uma cultura de 

avaliação e de melhoria contínua 

no âmbito da gestão dos 

recursos humanos e dos 

recursos materiais. 

 

Criar instrumentos de registo para sistematização de 

informação/evidências para a avaliação do desempenho 

do Pessoal Docente e do Pessoal Não Docente. 

Monitorizar semestralmente o desempenho do Pessoal 

Não Docente no âmbito do processo de avaliação do 

desempenho (SIADAP 3). 

Realizar reuniões periódicas com os Coordenadores dos 

Departamentos Curriculares e Pessoal Não Docente 

para aferição e definição de ações de melhoria. 

Diretor 

Conselho Pedagógico 

Restantes elementos da 

Direção 

Comunidade 

educativa 
Semestralmente 0,0 € 

Satisfação do pessoal 

docente e não docente 

(avaliado em barómetro 

interno do agrupamento). 

Reconhecer e premiar os 

esforços individuais e de 

equipas. 

Divulgar em seminário as boas práticas, experiências, 

projetos e materiais pedagógicos que tenham tido um 

impacto significativo para a melhoria da qualidade do 

serviço educativo e para o reconhecimento público do 

Agrupamento. 

Homenagear todo o Pessoal Docente e Não Docente que 

se aposente. 

Direção 

Coordenadores dos 

Departamentos Curriculares 

Pessoal 

Docente 

Pessoal Não 

Docente 

julho 

50,00 € 

 

 

Participantes 

Número de práticas, 

experiências, projetos e 

materiais pedagógicos que 

tenham tido um impacto 

significativo para a 

melhoria da qualidade do 

serviço educativo e para o 

reconhecimento público 

do Agrupamento. 

Consolidar no Agrupamento um 

sentimento de pertença e um 

clima estimulante de relações 

interpessoais. 

Realizar em cada ano letivo um convívio e/ou uma 

atividade cultural/recreativa para o Pessoal Docente e 

Não Docente do Agrupamento. 

Elementos da Direção 

Pessoal Docente 

Pessoal Não Docente 

Comunidade 

educativa 
julho Participantes 

Número de convívios e 

atividades culturais / 

recreativas realizadas. 

Metas Educativas do Projeto Educativo 

Monitorizar de forma eficaz e eficiente o desempenho do Pessoal Não Docente no âmbito do processo de avaliação do desempenho (SIADAP 3). 

Consolidar no Agrupamento um sentimento de pertença e um clima estimulante de relações interpessoais. 

Promover em cada ano letivo um seminário de boas práticas, experiências, projetos e materiais pedagógicos que tenham tido um impacto significativo no Agrupamento. 

Realizar em cada ano letivo um convívio e/ou uma atividade cultural/recreativa para o Pessoal Docente e Não Docente do Agrupamento. 
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Objetivos  Ações a desenvolver Recursos Humanos Público-alvo Calendarização 

Custos e 

fontes de 

financiamento 

Indicadores de 

desempenho 

Melhorar a qualidade do 

desempenho profissional 

Realizar, no início de cada ano letivo, um seminário de 

sensibilização / enquadramento geral com a cultura 

organizacional e funcional do Agrupamento, orientado 

exclusivamente para o pessoal docente e não docente do 

Agrupamento, a ser dinamizado pela Direção. 

Realizar, no final cada ano letivo, um seminário de 

balanço final. 

Direção 

Pessoal 

Docente 

Pessoal Não 

Docente 

Início e final de 

cada ano letivo 
0,00 € 

Relatório da 2ª etapa de 

execução do Projeto 

Educativo. 

Estimular os Alunos e Alunas a 

representarem os seus 

interesses de forma organizada 

e a envolverem-se nos órgãos 

consultivos e decisores do 

Agrupamento. 

Realizar uma reunião por período com a Associação de 

Estudantes, delegados e subdelegados de turma. 

Incluir, em cada ano letivo, a planificação de atividades 

da Associação de Estudantes, no Plano de Atividades do 

Agrupamento 

Diretor 

 

Associação de 

Estudantes, 

delegados e 

subdelegados 

de turma 

Ao longo ao ano 

letivo 
0,00€ 

Relatório da 2ª etapa de 

execução do Projeto 

Educativo. 

Promover a segurança do 

Agrupamento 

Atualizar o Plano de Segurança do Agrupamento. 

Realizar exercícios de simulação para aferição das 

normas e procedimentos constantes do Plano de 

Segurança. 

Direção 

Equipa do Plano de Segurança 

Comunidade 

educativa 

Ao longo ao ano 

letivo 
150,00 € 

Relatório da Equipa do 

Plano de Segurança.  

Metas Educativas do Projeto Educativo 

Realizar, no início de cada ano letivo, um seminário de sensibilização / enquadramento geral com a cultura organizacional e funcional do Agrupamento, orientado exclusivamente para o pessoal docente e não 

docente do Agrupamento, a ser dinamizado pela Direção. 

Realizar, no final cada ano letivo, um seminário de balanço final. 

Realizar uma reunião por período com a Associação de Estudantes, delegados e subdelegados de turma. 

Realizar, no mínimo, dois exercícios de simulação por ano letivo para aferição das normas e procedimentos constantes do Plano de Segurança. 
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Objetivos  Ações a desenvolver Recursos Humanos Público-alvo Calendarização 

Custos e 

fontes de 

financiamento 

Indicadores de 

desempenho 

Aumentar a aquisição e aplicação 

de regras de convivência e 

disciplina. 

Promover atitudes e práticas que 

contribuam para  a  formação  de 

cidadãos  conscientes  e  

participativos na sociedade no 

âmbito da Saúde e Ambiente. 

Supervisionar o desenvolvimento do Plano de Ação para 

a (In)disciplina / Observatório da (In)disciplina. 

Supervisionar o desenvolvimento do Projeto Educação 

para a Saúde/Educação Sexual. 

Supervisionar o projeto “Escola Mais Bonita É Que 

Conta”. 

Supervisionar o projeto “Eco Escolas”. 

Direção  

Responsáveis pelos Projetos 

Pessoal Docente 

Pessoal Não Docente 

Alunos 

Comunidade 

educativa 
Ao longo do ano  

Existência de 

clubes/equipas 

relacionados com estas 

dimensões. 

Adesão a 

concursos/projetos que 

permitam estimular e 

valorizar a participação 

dos alunos. 

Satisfação dos alunos, das 

famílias, dos docentes e 

de outros membros da 

comunidade relativamente 

ao impacto das iniciativas 

/ atividades promovidas. 

Metas Educativas do Projeto Educativo 

Assegurar oportunidades de aquisição, extensão e enriquecimento curricular, viabilizando a implementação de Projetos de âmbito nacional (Educação para a Saúde, Educação Sexual e Desporto Escolar) e 

Projetos  de  âmbito  interno (nas  áreas  artística, científica, tecnológica e de apoio social à comunidade escola). 

Promover, no mínimo, em cada ano letivo e por cada ano de escolaridade, um debate / uma sessão de esclarecimento / uma campanha no âmbito da Saúde e Ambiente. 
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CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR NÍVEL DE AÇÃO  

  

 
Atividades 

Nível de Ação 

 

Caraterísticas 

C CLUBE 
Um espaço – real ou virtual - que reúne pessoas que partilham interesses e desenvolvem projetos comuns; 

Envolve conjunto de ações que podem acontecer regularmente, repetidamente e sem prazo definido. 

P 
 

PROJETO 

Tem origem num desígnio claro de se descobrir algo ou de se produzir algo; 

Envolve:  

1º) uma planificação detalhada para se alcançar a resposta ou produto; 

2º) um conjunto de ações que devem levar claramente à resposta ou produto; 

Desenrola-se durante um espaço de tempo mais ou menos prolongado mas com termo bem definido. 

A ATIVIDADE Uma ação realizada com determinado objetivo que ocorre num momento específico e limitado no tempo. 

 

Atividades 

quanto à 

Área de Ação 

Atividades 

quanto ao 

Tipo de Ação 

Atividades 

quanto ao 

Organismo responsável 
 

Quanto à área principal em que se 

inserem, as atividades podem  ser  do 

âmbito das Ciências; Línguas; Saúde; 

Tecnologias; Desporto; etc. 

 

Quanto à estratégia escolhida para 

alcançar os objetivos, as atividades podem 

ser do tipo: Palestras; Visitas de Estudo; 

Debates; Exposições;  etc. 

Quanto ao organismo a que pertencem 

os seus proponentes, as atividades 

podem ser atribuídas a: Departamentos 

Curriculares; Núcleos; Serviços; etc. 
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PROJECTOS ESTRUTURANTES 
 

PROJETO BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Coordenação Cláudia Mota (Professora Bibliotecária/Coordenadora da Biblioteca) 

Colaboradores Permanentes Equipa da Biblioteca: Paula Mendes, Mário Rodrigues, Adelaide Gaspar 

e Susana Marques   

Objetivos 
1. As bibliotecas do agrupamento visam, fundamentalmente: 

1.1.Estimular o gosto pela leitura, pesquisa e aprendizagem; 

1.2. Proporcionar meios técnicos e materiais facilitadores de estratégias de ensino/aprendizagem e de sucesso 

geral dos alunos; 

1.3. Disponibilizar um fundo documental diversificado, atualizado nos diferentes suportes e devidamente 

organizado; 

1.4. Facilitar o acesso do utilizador a toda a informação existente, independentemente do seu suporte; 

1.5. Promover o desenvolvimento de capacidades de autonomia e aquisição de competências de recolha, seleção, 

tratamento e produção de informação; 

1.6. Estimular o prazer de ler e o interesse pela cultura nacional e universal; 

1.7. Fomentar o gosto pela leitura, estimulando a curiosidade intelectual e o sentido crítico dos estudantes, 

contribuindo para a sua educação e informação; 

1.8. Apoiar os programas curriculares – propiciando abordagens diversificadas do processo de ensino/aprendizagem 

– de modo a promover o sucesso escolar;  

1.9. Promover o gosto pela constante atualização e para a frequência de bibliotecas ao longo da vida. 

 

2. Metas definidas pela equipa para 2012/2013: 

 

2.1. Desenvolver trabalho técnico: 

 2.1.1. criar/melhorar documentos estruturantes recomendados pela RBE (versão concelhia do Manual de 

Procedimentos e arranque da Política de Desenvolvimento da Coleção); 

 2.1.2. dar andamento à catalogação, colocação de códigos de barras e renovação de cotas e etiquetas; 

2.2. Renovar o espaço da biblioteca da escola-sede com novo mobiliário e funcionalidade melhorada; 

2.3. Garantir o funcionamento mínimo da biblioteca da EB1 da Bidoeira de Cima (requisições e animação rotativa, de 15 

em 15 dias); 

2.4. Renovar práticas do projecto aLer+ (Domínio B: Leitura, a avaliar neste ano lectivo); 

2.5. Garantir o apoio possível ao agrupamento através de baús de livros e articulação via projecto aLer+ e Semana da 

Leitura. 

 

Atividades Destinatários Calendarização 
Ver páginas 50 a 59 do Plano Anual de 

Atividades  
Comunidade educativa Ao longo do ano letivo 
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PROJETO aLER+ 

Coordenação Cláudia Mota (Professora Bibliotecária/Coordenadora da Biblioteca) 

Colaboradores Permanentes Equipa aLer+: Bernardete Francisco, Susana Marques, Rosário Madeira 

(Direção), equipa da biblioteca e coordenadoras das diversas 

estruturas 

Objetivos 
Este projeto insere-se no âmbito do “aLer+”, promovido pela Rede de Bibliotecas Escolares/Plano Nacional de 

Leitura e vigora em todo o Agrupamento pelo segundo ano consecutivo.  

São seus objetivos: 

1. Desenvolver uma cultura integrada de leitura; 

2. Colocar o prazer de ler no centro 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 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. 

Atividades Destinatários Calendarização 
Ver páginas 50 a 59 do Plano Anual de 

Atividades  
Comunidade educativa e local  Ao longo do ano letivo 
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PROJETO aLer (com) + Arte “Histórias e lendas da Floresta” 

Coordenação  Professores Titulares de Turma e Coordenadora do 1º Ciclo 

Colaboradores Permanentes 
Professores das AEC, Equipa das Bibliotecas, Colégio Senhor dos 

Milagres, Biblioteca Afonso Lopes Vieira. 
Objetivos 

 Promover e incentivar o gosto pela leitura. 

 Utilizar a leitura com finalidades diversas. 

 Criar o gosto pela recolha de produções do património literário oral/escrito. 

 Ouvir ler, ler e explorar obras/textos da tradição popular. 

 Exprimir de maneira apropriada uma opinião crítica a respeito de um texto. 

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

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

 Promover o debate de ideias acerca da importância da floresta. 

 Promover o sucesso educativo. 

Atividades Destinatários Calendarização 

 

Todas as escolas do Agrupamento irão realizar 

atividades no âmbito da promoção da Leitura. 

 

 “Histórias e Lendas da Floresta” 

 

Primeira etapa 

 

- Pesquisa, leitura e exploração de lendas, mitos e 

contos relacionadas com a floresta com recurso 

diversos suportes informativos, incluindo as TIC. 

- Atividades Intergeracionais. 

 

Segunda etapa 

 

- Recriação da obra selecionada em diversos registos: 

texto, dramatização, música, artes plásticas. 

 

- Intercâmbio/ partilha/divulgação do trabalho no 

blogue 

http://colmeias1ceb.blogspot.com/ 

 

 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”, a realizar em todo o 

Concelho de Leiria, no âmbito do PNL. 

 …(Outras actividades serão oportunamente 

definidas em articulação com o programa 

elaborado para o concelho.) 

 

Comunidade escolar do 

Agrupamento. 

 

Ao longo do ano letivo. 

 

 

 

 

 

De setembro a fevereiro. 

 

 

 

 

 

 

 

De fevereiro a maio 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano letivo 

 

 

 

 

 

A definir 

 

 

 

 

http://colmeias1ceb.blogspot.com/
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PROJETO ECO – ESCOLAS / EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Coordenação Ondina Rosa 

Coordenadores Permanentes Equipa eco escolas, professores CN, CFQ, 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, Resíduos e o tema do ano Floresta .- O trabalho 

desenvolver-se-á em duas vertentes: 

1 – Ações informativas e de sensibilização da comunidade educativa; 

2 – Ações de intervenção/ participação em concursos e projetos. 

Atividades Destinatários Calendarização 

 A definir no plano de ação a 

aprovar pelo Conselho Eco-Escolas 

 Alunos do Pré-escolar; 1º 2º e 3º 

Ciclos; professores, encarregados 

de educação. 

 Ao longo do ano letivo 

Atividade (Projeto ECO – ESCOLAS / EDUCAÇÃO AMBIENTAL) 

Exercício OPA 

Descrição sumária da atividade 

 Realização de um pequeno exercício de reflexão com os alunos, designado “OPA”, alargado a todo o Agrupamento, 

como abaixo se descreve: 

EXERCÍCIO: 

a) Cada turma escolhe um espaço da escola e aí permanece durante cerca de cinco minutos; 

b) Cada aluno OBSERVA o que o rodeia (em silêncio, como se entrassem num quadro ao qual não pertencesse); 

c) O docente/Diretor de Turma, promove uma “tempestade de ideias”, para debater esta temática, levando os 

alunos a PENSAR na importância das pequenas atitudes; 

d) No final cada aluno AGE, efetuando o registo do que poderia ser melhorado;  

 Avaliação do exercício pela turma na aula de FIA. 

Objetivos 

 Reforçar a consciência ecológica dos alunos; 

 Sensibilizar para a saúde ambiental; 

 Desenvolver atitudes de civismo e tolerância; 

Público-Alvo  

  Todos os alunos do Agrupamento 

Coordenadores  Colaboradores 

 Coordenadora Eco-Escolas 

 Professoras da Equipa Eco-Escolas 

 Diretores de Turma e professores titulares da turma 

(Ensino pré-escolar e 1.º ciclo) 

Calendarização  

 Semana do Dia Eco-Escolas  

 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

  Grelha de avaliação “OPA” a disponibilizar pela 

equipa Eco-Escolas; 

 Crianças/Educadores/Professores 

Custo 

A definir 
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Atividade (Projeto ECO – ESCOLAS / EDUCAÇÃO AMBIENTAL) 

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: os REEE serão entregues no ponto de reunião; 

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 e professor Mário 

Rodrigues 

 Diretores de Turma e professores titulares da turma 

(Ensino pré-escolar e 1.º ciclo), professores das 

turmas envolvidas. 

Calendarização  

 Período de recolha a definir pelo programa  

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

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

Operacionais /Famílias/Comunidade 

Custo 

 

 
Atividade (Projeto ECO – ESCOLAS / EDUCAÇÃO AMBIENTAL) 

Delegados do Ambiente 

Descrição sumária da atividade 

 Distribuir semanalmente dois alunos por turma, aos quais compete elaborar um relatório do trabalho desenvolvido no 

âmbito dos Delegados do ambiente; 

 Avaliar o desempenho dos Delegados do Ambiente; 

 Divulgar a turma mais amiga do ambiente no final 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 e do Código de Conduta; 

 Promover a intervenção dos alunos na melhoria das atitudes. 

Público-Alvo 

  Toda a comunidade Escolar 

Coordenadores  Colaboradores 

 Coordenadora Eco-Escolas e professora Helena 

Marques 

 Diretores de Turma 

Calendarização  

 Ao longo do ano letivo 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Regulamento Interno 

 Código de conduta 

 Relatórios dos Delegados do Ambiente 

 Professores 

 Alunos 

 Assistentes Operacionais 

Custo 

A definir 
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COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES Dia Eco-Escolas 
 

Atividade 

Dia Eco-Escolas 

Descrição sumária da atividade 
 Comemora-se no Dia Mundial da Floresta, em articulação com o DMCE, PES e professores de EFI. 

 Exposição com os trabalhos de pesquisa realizados pelos alunos; 

 Plantação de algumas árvores em vias de extinção no recinto da escola (2º ciclo);  

 Criação dos canteiros das novas turmas dos 5 ºs anos 

 Criação de uma coreografia e de uma nova letra para a música “ Uma árvore é um amigo”; 

 Divulgação do Eco Código 2012_ 2013 

Objetivos 

 Formar uma população consciente e preocupada com o ambiente e com os problemas a ele ligados.  
Público-Alvo 
  Comunidade educativa. 

Coordenadores  Colaboradores 
 Coordenadora do subdepartamento de CN  

 Coordenadora Eco-Escolas  

 Professores Ciências Naturais, CFQ, EF, pré e 1º ciclo. 

Calendarização  
 Março. 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Árvores, sementes, cartazes, equipamento 

sonoro, entre outros. 

 Professores e alunos das turmas envolvidas. 

Custo 
A definir 

 

CONCURSOS / COMPETIÇÕES 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
 

Atividade  
Olimpíadas do Ambiente – modalidade “Ambiente à prova” 

Descrição sumária da atividade 
 Concurso que inclui duas eliminatórias e uma final nacional. As provas escritas são individuais e sem consulta. 

Objetivos  
 Incentivar o interesse pela temática ambiental; 

 Aprofundar o conhecimento sobre a situação ambiental portuguesa e mundial; 

 Estimular a capacidade oral e escrita; 

 Estimular a dinâmica de grupo e espírito de equipa, assim como a cooperação;  

 Desenvolver o espírito e curiosidade científica. 

Público-Alvo 
 Alunos do 3º ciclo 

Coordenadores  Colaboradores 
 Coordenadora Eco-Escolas  Professores do Subdepartamento de CN  

Calendarização  
 A definir pela comissão organizadora 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Provas fotocopiadas na escola 

 Fotocópias dos diplomas  

 Professores do Subdepartamento CN e CFQ 

Custo 
6€ (relativo às fotocópias) 
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PROJETO Ambiente/ A floresta misteriosa 

Coordenação Educadores de Infância titulares de turma 

Colaboradores Permanentes Assistentes operacionais/pais e encarregados de educação/Equipa eco-

escolas/ Exploratório de Coimbra 

Objetivos 
 Desenvolver valores de cidadania, respeito pelo outro e pela natureza 

 Promover uma educação ambiental sustentável 

  Perceber a importância da floresta no nosso planeta. 

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

 Mudar atitudes e comportamentos, promovendo a formação de cidadãos conscientes e participativos na sociedade. 

 Promover hábitos de preservação da floresta como pulmão do planeta. 

 Sensibilizar as crianças para a importância da preservação dos recursos naturais e problemas de poluição e 

prevenção de incêndios. 

Atividades Destinatários Calendarização 
 Criação de uma mascote do projeto 

 Concurso entre os jardins-de-infância 

para atribuição de um nome para a 

mascote 

 Exploração da árvore em diversos 

contextos com especial incidência nas 

espécies autóctones.  

 As crianças serão motivadas para 

observar a natureza, para a 

importância da floresta no dia-a-dia 

dos seres vivos; fauna e flora 

 Saídas ao meio, para observação da 

natureza 

 

 Atividades experimentais 

 Atividades relacionadas com as 

histórias desenvolvidas em itinerância 

pela educadora Elisabete Macena “Era 

uma vez… a floresta” 

 

 Conferência com o Dr. Jorge Paiva, “ 

A Importância da biodiversidade” 

 Exposição “A Floresta Misteriosa”. 

 Visitas ao exploratório de Coimbra 

 Trabalhos elaborados com a 

colaboração de pais e encarregados de 

educação 

 Jogos  

 Histórias 

 Dramatizações 

 Convite às escolas do 1º CEB para 

visitarem os jardins de Infância e 

verem os trabalhos desenvolvidos 

 

 

 Crianças dos Jardins de Infância 

 Pais/encarregados de Educação 

 Alunos do 1º CEB 

 CAF 

 Outros recursos  a solicitar 

 

1º período 

 

 

 

 

Ao longo do ano letivo 

 

  

 

 

 

 

 

2º Período 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

Exposição com data a marcar para o 

momento da conferência com o Dr. 

Jorge Paiva, “ A Importância da 

biodiversidade” 

 

 

3º Período 

 

 

 

5 de junho  
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PROJETO Eco-Escolas“ Conhecer, sentir e viver a Floresta” 

Coordenação Prof. Rosália Ferreira, Professores Titulares de Turma e Coordenadora do 1º Ciclo 

Colaboradores Permanentes 
Professores das AEC, comunidade educativa, PROSEPE, outras 

instituições de referência. 
Objetivos 

 Sensibilizar os alunos para a importância do património natural (floresta). 

 Formar cidadãos conscientes da importância da floresta e responsabilizá-los pelo futuro desta. 

 Desenvolver capacidades e atitudes nos alunos, de forma a contribuir para a mudança de mentalidades. 

 Levar os alunos a contatar diretamente com os espaços florestais e a conviver, sem conflitos com o ambiente 

florestal. 

 Aplicar conhecimentos adquiridos em diferentes áreas discplinares. 

 Promover projetos comuns entre a escola e outros organismos da comunidade. 

Atividades Destinatários Calendarização 

 

 

 Preparar e organizar a candidatura do Clube 

da Floresta à rede de Clubes do PROSEPE. 

 Pesquisa sobre a história do Clube da 

Floresta do PROSEPE e criação de um nome 

e um símbolo para o nosso clube. 

 

 Inscrição nas XIII Olimpíadas da Floresta. 

 Início da construção do Caderno de 

Memórias do Clube da Floresta. 

*O caderno de Memórias irá ser continuado 

até ao mês de abril com a participaçao de 

todas as escolas e divulgado no blogue do 1.º 

CEB. 

 Concurso de Dendro Placard 

 

Tema - Os primeiros passos do PROSEPE e 

do Clube da Floresta (outubro a dezembro) 

 

 

 Olimpíadas da Floresta (23/11 – dia da 

Floresta Autóctone) 

 Atualização do Dendro Placard e continuação 

do Caderno de Memórias. 

 

 Natal PROSEPE – com materiais 

provenientes da floresta ou reciclados. 

 Conclusão do primeiro Dendro Placard e 

envio da publicação. 

 

  

 Continuação do caderno de memórias. 

 Concurso de Dendro Placard 

Tema – O contributo do PROSEPE/Clube da 

Floresta na dinamização da comunidade 

escolar (janeiro a março) 

 

 Envio das fotografias e da memória 

descritiva relativas à quadra natalícia. 

 

 

 

De setembro a fevereiro 

setembro 

 

 

 

 

 

outubro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

novembro 

 

 

 

dezembro 

 

 

 

 

 

janeiro 
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 Conclusão do caderno de memórias. 

 Continuação do Dendro Placard. 

 

 Comemoração do Dia do PROSEPE (04/03). 

- Exposição do caderno de Memórias e do 

Dendro Placard 

 Comemoração do Dia Mundial da Floresta 

(15/03) 

- Plantação de árvores 

 Final Nacional das Olimpíadas da Floresta 

(21/03) 

 Conclusão do Dendro Placard e envio das 

atividades realizadas. 

 

 Concurso de Dendro Placards 

Tema - Floresta Fonte de Riqueza (abril a 

junho) 

 

 Continuação do Dendro Placard. 

 

 Comemoração do Dia do Ambiente (05/06). 

- Atividades ao ar livre: 

Piqueniques no Parque de Merendas; 

Caminhada solidária; 

Percursos pedestres/orientação. 

 Elaboração do relatório de atividades 

 Envio do registo fotográfico relativo ao 

Dendro Placard. 

 

 

De fevereiro a junho 

fevereiro 

 

março 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abril 

 

maio 

 

junho 
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PROJETO EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE / EDUCAÇÃO SEXUAL 

Coordenação Élia Ferreira 

Colaboradores Permanentes Professores de Ciências Naturais; Diretores de Turma e Professores de 

Formação Integral do Aluno e Professoras Helena Marques e Maria do Céu 

Carvalho 

Objetivos 
 Enfatizar a importância da participação, no processo educativo, de encarregados de educação, alunos, 

professores e técnicos de saúde; 

 Aumentar o nível de envolvimento e de participação dos pais, mães e 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; 

  Proporcionar o bem-estar da comunidade escolar; 

  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 afetivo – sexuais dos jovens; 

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

gravidez não planeada e as 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 uma intervenção eficaz baseada em conhecimento; 

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

violência em função do sexo ou orientação sexual; 

  Prevenir o consumo de substâncias psicoativas através de debates, sessões de sensibilização e outras 

estratégias de trabalho continuado e envolvendo toda a comunidade educativa. 
ÁREAS PRIORITÁRIAS DE INTERVENÇÃO 

 As atividades a desenvolver no âmbito da Educação para a saúde terão em conta as seguintes áreas 

prioritárias: 

 Alimentação, atividade física; 

 Sexualidade (afetos, prevenção da gravidez precoce, métodos contracetivos, doenças sexualmente 

transmissíveis, 

  Saúde e Higiene Corporal; 

 Consumo de sustâncias psicoativas (álcool, tabaco e outras drogas); 

 Violência em meio escolar. 

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

  Apoio ao desenvolvimento de atividades propostas pelos Conselhos de Turma e planificadas no Projeto de 

Educação Sexual; 

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

 Dinamização de um Gabinete de apoio ao aluno – GAA. 

Atividades Destinatários Calendarização 
Dinamização do Gabinete de 

Apoio ao Aluno - GAA; 

 

Todos os alunos 

 

 

 Ao longo do ano letivo 

     

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013 

 

34/131 

Dinamização do PES na 

plataforma moodle da escola; 

 

Criação e dinamização de um 

endereço eletrónico – espaço de 

partilha e esclarecimento:  

colmeias.saude@gmail.com; 

 

Concurso: Criação do logótipo do 

PES 

 

 

Comemoração do Dia Mundial da 

Alimentação; (articulação com o 

DMCE ) 

 

Ação de sensibilização sobre 

Higiene Corporal;  

 

Comemoração do  Dia do Não 

Fumador: Ação de sensibilização 

sobre tabaco e outras drogas; 

 

Comemoração do Dia Mundial da 

Luta Contra a Sida – Exposição 

informativa (trabalhos de alunos e 

EE) / Sessões de esclarecimento ;  

 

 

Sessões de Planeamento Familiar 

no Centro de Saúde; 

 

 

Comemoração do Dia dos 

Namorados – produção de 

trabalhos variados; Declamação 

de poemas pelos alunos   

(articulação com projeto 

aLercom+arte, Departamento de 

Línguas e Subdepartamento de 

História) 

 

 

Comemoração do Dia da Não 

Violência – realização de um 

“megateatro” que envolva toda a 

comunidade escolar: “ Vamos ser 

todos supersimpáticos com os 

outros” (articular com FIA) 

 

 

“Dia Saudável” – caminhada 

envolvendo toda a comunidade 

escolar;  

 

Comunidade escolar 

 

 

Comunidade escolar 

 

 

 

 

Todos ao alunos do agrupamento ( pré-

escolar; 1º, 2º e 3º ciclos) 

 

 

Todos ao alunos do agrupamento ( pré-

escolar; 1º, 2º e 3º ciclos) 

 

 

 

Alunos do 5ºano 

 

 

Alunos do 2º e 3ºciclos 

 

 

 

Comunidade escolar 

 

 

 

 

 

6º ano 

 

 

 

Alunos do 2º e 3º ciclos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade escolar 

 

 

Ao longo do ano letivo 

 

 

Ao longo do ano letivo 

 

 

 

 

       1º período 

 

 

 

       1º período 

 

 

 

 

      1º período 

 

 

1º período 

 

 

 

2º período 

 

 

 

 

 

2º período 

 

 

 

2º período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º período 

 

 

 

 

 

 

 

2º/ 3º período 
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Comemoração do Dia Mundial da 

Floresta – 20 de Março – 

produção de letra e coreografia 

para a música “Uma árvore é um 

amigo”, produção de fatos 

alusivos ao tema  (articulação com  

Português, EM e Eco-Escolas, e 

envolvimento dos EE) 

 

 

Sessões de esclarecimento 

/partilha: “ Adolescência e tu” 

 

 

Sessões sobre Sexualidade (AFS) 

– “ Protege o teu coração: caráter 

forte, sexualidade inteligente” 

 

 

 

Sessões sobre Sexualidade (AFS) 

– “ Pais na linha da frente II” 

 

 

 

 

 

Comunidade escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º Ano 

 

 

 

9º Ano 

 

 

 

 

 

Encarregados de Educação 

 

            

           

              2º período 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º / 3º período 

 

 

 

2º / 3º período 

 

 

 

 

 

2º / 3º período 
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PROJETO DESPORTO ESCOLAR  

Coordenação Marina Cardoso 

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 2012/13: 

a) Badminton 

b) Futsal 

c) Multiatividades 

d) Voleibol 

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 (Projeto Desporto Escolar) 
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 seleccionados 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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Atividade (Projeto Desporto Escolar) 
Primeiras Tardes Desportivas 

Descrição sumária da atividade 
Atividades de sensibilização para as modalidades de oferta de escola do Desporto Escolar. 

Objetivos 
Sensibilização e captação de alunos para os grupos/equipa do Desporto Escolar;  

Promoção de estilos de vida saudáveis. 

Promover o gosto pela prática desportiva; 

Contribuir para a formação geral dos alunos; 

Convívio com alunos de outras turmas. 
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Público-Alvo 
  Todos os alunos do 2º e 3ºciclos que se venham a inscrever, de acordo com a especificidade das modalidades. 

Coordenadores  Colaboradores 
 Professores de Educação Física   

Calendarização  
 Nas 4 primeiras 4ª Feiras do ano letivo: 

- 26 de setembro - Futsal  

- 3 de outubro - Badminton 

- 10 de outubro  - Voleibol 

- 17 de outubro – Misto 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Os materiais desportivos de acordo com a 

modalidade a desenvolver (bolas, coletes, apitos). 

 Professores de Educação Física 

Custo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Atividade (Projeto Desporto Escolar) 
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 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Atividade (Projeto Desporto Escolar) 
Torneios Inter-Turmas 5º Ano (Masculino e Feminino) 

Descrição sumária da atividade 
Torneio de Jogos Desportivos Coletivos a realizar com os alunos do 5º ano 

Objetivos 
Desenvolver competências, capacidades organizativas e espírito de responsabilidade; 

Desenvolver o espírito de Fair-play. 

Público-Alvo 
  Alunos do 5º Ano 

Coordenadores  Colaboradores 
 Marina Cardoso  Professores de Educação Física 

Calendarização  
 Na 5ªFeira da última semana de cada período: 
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1º Período - 13 de dezembro de 2012 – Jogos pré-desportivos 

2º Período - 14 de março de 2013 – Voleibol 2x2 

3º Período - 13 de junho de 2013 – Futsal 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Pavilhão gimnodesportivo, apito, bolas, coletes.  Professores de Educação Física 

Custo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Atividade (Projeto Desporto Escolar) 
Torneios Inter-Turmas 6º Ano (Masculino e Feminino) 

Descrição sumária da atividade 
Torneio de Jogos Desportivos Coletivos a realizar com os alunos do 6º ano 

Objetivos 
Desenvolver competências, capacidades organizativas e espírito de responsabilidade; 

Desenvolver o espírito de Fair-play. 

Público-Alvo 
  Alunos do 6º Ano 

Coordenadores  Colaboradores 
 Dulce Gomes  Professores de Educação Física 

Calendarização  
 Na 6ªFeira da última semana do 2º e 3º período: 

2º Período - 15 de março de 2013 - Voleibol 

3º Período - 7 de junho de 2013 – Andebol 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Pavilhão gimnodesportivo, apito, bolas, coletes.  Professores de Educação Física 

Custo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Atividade (Projeto Desporto Escolar) 
Projeto Compal Air – 3x3 – Fase Escola 

Descrição sumária da atividade 
Torneio de Jogos Desportivos Coletivos a realizar com os alunos do 6º/ 7º/ 8º Anos (Masculino e Feminino) 

Objetivos 
Desenvolver competências, capacidades organizativas e espírito de responsabilidade; 

Desenvolver o espírito de Fair-play.  

Apurar as equipas para representar a escola na fase seguinte de competição. 

Público-Alvo 
  Alunos do 6º/ 7º/ 8ºAnos (por escalões) 

Coordenadores  Colaboradores 
 Marina Cardoso  Francisco Mendes e Dulce Gomes 

Calendarização  
 12 de dezembro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Pavilhão gimnodesportivo, apitos, bolas, coletes.  Professores de Educação Física 

Custo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Atividade (Projeto Desporto Escolar) 
Projeto Compal Air – 3x3 - Fase Local 

Descrição sumária da atividade 
Torneio entre as equipas apuradas na Fase Escola. 

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 das equipas apuradas na Fase Escola 

Coordenadores  Colaboradores 
 Marina Cardoso  Francisco Mendes e Dulce Gomes 

Calendarização  
 A definir 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Pavilhão gimnodesportivo, apitos, bolas, coletes.  Professores de Educação Física 

Custo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Atividade (Projeto Desporto Escolar) 
Torneios Inter-Turmas 9º Ano (Masculino e Feminino) 

Descrição sumária da atividade 
Torneio de Jogos Desportivos Coletivos a realizar com os alunos do 6º ano 

Objetivos 
Desenvolver competências, capacidades organizativas e espírito de responsabilidade; 

Desenvolver o espírito de Fair-play. 

Público-Alvo 
  Alunos do 9º Ano 

Coordenadores  Colaboradores 
 Francisco Mendes  Professores de Educação Física 

Calendarização  
 Na 3ªFeira da última semana do 1º e 2º período: 

1º Período - 11 de dezembro de 2012 - Voleibol 

2º Período - 12 de março de 2013 – Basquetebol 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Pavilhão gimnodesportivo, apito, bolas, coletes.  Professores de Educação Física 

Custo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Atividade (Projeto Desporto Escolar) 
Torneios Inter-Turmas 7º/ 8º Anos de Futsal (Masculino e Feminino) 

Descrição sumária da atividade 
Torneio de Jogos Desportivos Coletivos a realizar com os alunos do 7º / 8ºAnos 

Objetivos 

Desenvolver competências, capacidades organizativas e espírito de responsabilidade; 

Desenvolver o espírito de Fair-play. 

Público-Alvo 
  Alunos do 7º / 8ºAnos 
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Coordenadores  Colaboradores 
 Francisco Mendes  Professores de Educação Física 

Calendarização  
11 de junho  

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Pavilhão gimnodesportivo, apito, bolas, coletes.  Professores de Educação Física 

Custo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Atividade (Projeto Desporto Escolar) 
Projeto Nestum Rugby - Fase Escola  

Descrição sumária da atividade 
Torneio de Tag-rugby a realizar com os alunos do 7º / 8º Anos (Masculino e Feminino) 

Objetivos 
Desenvolver competências e capacidades organizativas e espírito de responsabilidade; 

Desenvolver o espírito de Fair-play. 

Apurar as equipas para representar a escola na fase seguinte de competição. 

Público-Alvo 
  Alunos do 7º / 8ºAnos (escalões Infantis B e Iniciados) 

Coordenadores  Colaboradores 
 Carlos Counhago  Professores de Educação Física 

Calendarização  
 13 de março  

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Pavilhão gimnodesportivo, apitos, bolas, fitas.  Professores de Educação Física 

Custo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Atividade (Projeto Desporto Escolar) 
 Projeto Nestum Rugby – Torneio Inter-escolas 

Descrição sumária da atividade 
Torneio entre as equipas apuradas na Fase Escola. 

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 das equipas apuradas na Fase Escola 

Coordenadores  Colaboradores 
 Carlos Counhago  Professores de Educação Física 

Calendarização  
  A definir 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Pavilhão gimnodesportivo, apitos, bolas, fitas.  Professores de Educação Física 

Custo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Atividade (Projeto Desporto Escolar) 
Projecto Megas – FASE ESCOLA – megasalto; megasprint e megakilómetro  

Descrição sumária da atividade 
Prova de salto em comprimento. 

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 – 23 janeiro – 15h00m 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Fita balizadora, cronómetros, megafone, caixa de 

saltos, rodo, vassoura e respectivas fichas de 

registo. 

 Professores de Educação Física 

Custo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROJETO CLUBE EUROPEU 

Coordenação Graça Morgado 

Colaboradores Permanentes Isabel Nogueira 

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. 

Atividades Destinatários Calendarização 
 Identificação/localização no mapa 

dos países da União Europeia 

(capitais, bandeiras, língua 

oficial…) 

 

 Leitura, interpretação dos textos 

do livro A Europa Conta 
Histórias; Transformação de uma 

dessas histórias  em diálogos para 

dramatização (articulação com a 

Biblioteca) 

 

 Apresentação da peça aos 

encarregados de educação e 

comunidade escolar no final do 

primeiro período. (festa de Natal) 

 

 

 Eventual viagem a um país 

francófono em articulação com o 

projeto Secções Europeias 

Francófonas e o subdepartamento 

de francês.  

 

 Comemoração do dia da Europa : 
“À descoberta de novos sabores” 

(dia gastronómico) 

 

 

 

 

 . “Intercâmbio” eletrónico com um 

Clube Europeu de um 

estabelecimento de ensino 

pertecente à União Europeia. 

 Alunos do Clube  

 

 Alunos do 1º Ciclo (1º e 

4ºanos) 

 

 Comunidade escolar 

 

 

 Alunos do 7º e 8ºanos. 

 

 

 Alunos do Clube (3ºciclo) 

 

 Ao longo do ano letivo 

 

 

 

 

 1º período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ºperíodo 

 

 

 

 9 de maio 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao longo do ano letivo 
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PROJETO PLANO NACIONAL DE LEITURA 
Coordenação Fernando Silva 

Colaboradores Permanentes Todos os professores do Departamento de Línguas em articulação com 

a Biblioteca 

Objetivos 
 Os objetivos do PNL estão definidos a nível nacional e consistem, na sua essência, em promover atividades 

facilitadoras do desenvolvimento cultural e intelectual dos alunos, por via da prática da leitura lúdica e recreativa. 

 Fomentar o prazer e os hábitos de leitura. 

 Promover hábitos de leitura. 

Atividades Destinatários Calendarização 
 Todas as atividades do 

Departamento de Línguas 

direcionadas para a leitura, 

nomeadamente as aulas de leitura 

orientada no mbito do PNL. 

 

 Atividades dos outros 

departamentos realizadas no âmbito 

da promoção da leitura, recorrendo a 

obras que constem do PNL 

 

 No 2º ciclo, ao longo do ano 

letivo os professores promovem 

atividades de leitura de obras 

integrais  

 Incentivo da partilha de livros e 

leituras, facilitando o acesso ao 

livro em todos os seus suportes. 

 Elaboração de materiais 

multimédia que promovam um 

melhor conhecimento dos livros e 

dos seus autores. 

 Divulgação de iniciativas e 

eventos realizados a nível nacional 

no âmbito do PNL 

 Promoção do uso intensivo dos 

livros existentes na Escola, 

fazendoos chegar de forma 

expedita á sala de aula e a todos 

os locais onde possam ser úteis. 

 Colaboração com todos os 

projetos existentes ou a existir e 

que vão ao encontro da promoção 

do livro e da leitura. 

 

 

 

 

 

 

Alunos do ensino básico 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano letivo 

 

Atividade (Projeto PLANO NACIONAL DE LEITURA) 
Escritores – vida e obra 

Descrição sumária da atividade 
 Elaboraçã,o e divulgação de apresentações  “power-point” sobre alguns dos autores que constam da lista do PNL., 

adaptadas aos diversos níveis de aprendizagem. 

Objetivos 
 Dar a conhecer a vida e obra dos autores. 

 Incentivar a leitura através do conhecimento masi aprofundado de alguns criadores. 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013 

 

44/131 

Público-Alvo 
  Alunos de todos os ciclos do ensino básico. 

Coordenadores  Colaboradores 
 Fernando Silva  Equipa da Biblioteca 

Calendarização  
 Ao longo do ano letivo. 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Recursos informáticos.  Professores  

Custo 
Sem custos. 

 

Atividade (Projeto PLANO NACIONAL DE LEITURA) 
Livro na Mala, Leitura na Sala 

Descrição sumária da atividade 
 Utilização de malas de livros, fazendo-as chegar a todos as salas de aula do Agrupamento 

Objetivos 
 Potenciar a utilização dos recursos existentes na Escola, nomeadamente na Biblioteca Escolar 

 Incentivar a leitura através do conhecimento masi aprofundado de alguns criadores. 

Público-Alvo 
  Alunos de todos os ciclos do ensino básico. 

Coordenadores  Colaboradores 
 Fernando Silva  Equipa da Biblioteca 

 Professores do agrupamento. 

Calendarização  
 Ao longo do ano letivo. 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Recursos informáticos.  Professores  

Custo 
Sem custos. 

 

Atividade (Projeto PLANO NACIONAL DE LEITURA) 
Atualização do inventário de Livros PNlL 

Descrição sumária da atividade 
 Atualização do ficheiro digital sobre os livros PNL existentes. 

Objetivos 
 Permitir um conhecimento atualizado sobre os recursos existentes. 

Público-Alvo 
  Alunos de todos os ciclos do ensino básico. 

Coordenadores  Colaboradores 
 Fernando Silva  Equipa da Biblioteca 

Calendarização  
 Ao longo do ano letivo. 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Recursos informáticos.  Professores  

Custo 
Sem custos. 
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PROJETO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA 

Coordenação Cristina Cardoso 

Colaboradores Permanentes Professores titulares de turma (1º Ciclo) e Professores de Língua 

Portuguesa (2º e 3º Ciclos) 

Objetivos 
 Implementar, acompanhar e avaliar as atividades curriculares e de enriquecimento curricular a desenvolver no 

domínio do ensino do Português como língua não materna. 

 Criar condições pedagógicas e didáticas capazes de proporcionar a adequada aprendizagem da língua portuguesa em 

todas as áreas do saber e da convivência. 

 Implementar atividades que garantam um domínio suficiente da língua portuguesa enquanto veículo promotor dos 

saberes escolares. 

 Colmatar as necessidades específicas dos alunos recém-chegados ao sistema educativo nacional, facilitando a sua 

integração. 

Atividades Destinatários Calendarização 
 Aplicação de testes diagnósticos 

e testes intermédios.  

 Análise dos resultados a nível 

individual.  

 Implementação e 

acompanhamento de atividades 

curriculares e de enriquecimento 

curricular.  

 Modalidade de Apoio 

Individualizado 

 Frequência de Laboratórios.  

 

 Alunos do ensino básico  

 

 

 

 

 Ao longo do ano letivo 

 

 

PROJETO PTE- REDES DE ÁREA LOCAL 

Coordenação Prof. Miguel Grilo 

Colaboradores Permanentes  

Objetivos 
 Dotar a escola de uma nova rede informática. 

Atividades Destinatários Calendarização 
Realizar a migração  de todo o 

equipamento PTE para a nova rede 

informática PTE. 

Comunidade educativa Ano letivo 2012/13 

 

PROJETO PLANO DE SEGURANÇA 

Coordenação  Mário Rodrigues (Órgão de Direção - Delegado de Segurança) 

Colaboradores Permanentes Elsa Matos 

Objetivos 
 Sensibilizar e informar todos os ocupantes da escola acerca dos procedimentos para a sua evacuação. 

 Reconhecer e responder ao sinal sonoro de alarme. 

 Conhecer e cumprir as instruções com vista à exceção do plano de evacuação da escola. 

 Promover uma cultura de segurança. 

Atividades Destinatários Calendarização 
Proceder a um simulacro de incêndio. 

Produção de materiais de divulgação 

Atualizar a sinalização de segurança 
Comunidade escolar Ao longo do ano letivo 
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PROJETO ESCOLA MAIS BONITA É QUE CONTA 

Coordenação Carla Cardoso 

Colaboradores Permanentes   

Objetivos 
 Dar oportunidade aos alunos de participar ativa e responsavelmente na gestão da escola; 

 Estimular os alunos a construírem o seu próprio conhecimento em contexto interdisciplinar; 

 Contextualizar os conteúdos programáticos com os problemas da vida quotidiana. 

 Tornar a escola mais limpa e bem cuidada, onde todos se sintam responsáveis por tal. 

 Aumentar o conforto físico e estético dos espaços de convívio dos alunos.  

 Fomentar atitudes que conduzam à preservação dos espaços escolares. 

 Preservar o património da escola. 

 Criar nos alunos o interesse e gosto pela escola. 

 Desenvolver comportamentos que contribuam para melhorar o ambiente na escola. 

 Garantir o cumprimento de regras de convivência nos espaços escolares. 
Atividades Destinatários Calendarização 

 

 Recolha do lixo dos ecopontos 

das salas de aula, sala de 

professores e biblioteca 

(articulação com o projeto 

Eco-Escolas); 

 

 Recolha do lixo dos espaços 

exteriores (articulação com o 

projeto Eco-Escolas); 

 

 

 Criação de uma árvore por 

ciclo que servirá de base para 

exposições diversas ao longo 

do ano (articulação com o 

departamento de MCE); 

 

 Decoração da escola-sede no 

Natal (árvores de Natal 

temáticas por 

subdepartamento); 

 

 Criação de novos canteiros 

para os 5ºs anos de 

escolaridade (articulação com 

o departamento de MCE); 

 

 

 Plantação de árvores em vias 

de extinção (articulação com 

o departamento de MCE); 

 

 Decoração da sala dos 

professores 

 

 Alunos do 2º e 3º ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alunos 

 Docentes de CN e de ET 

 

 

 

 

 Alunos do 2º e 3º ciclo e 

docentes dos vários 

subdepartamentos;  

 

 

 Alunos do 5º ano 

 Docentes de CN e diretores 

de turma; 

 

 

 

 

 Alunos; 

 Docentes do 

subdepartamento de CN; 

 

 Docentes 

 

 Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outubro 

 

 

 

 

 

 Dezembro 

 

 

 

 

 Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

 

 21 a 25 de Março 

 

 

 

 Ao longo do ano 
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PROJETO ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (1º CICLO) 

Coordenação José Miragaia (Adjunto do Diretor) 

Colaboradores Permanentes Professores titulares de turma do 1º Ciclo e Professores das AEC 

Objetivos 
 Adequar a permanência dos alunos na escola às necessidades das famílias. 

 Garantir que os tempos de permanência na escola são pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens 

associadas à aquisição das competências básicas. 

Atividades Destinatários Calendarização 

1º e 2º anos 

2 tempos de 45 m de Inglês 

2 tempos de 45 m de Expressão 

Musical 

2 tempos de 45 m Atividade Física 

Desportiva 

2 tempos de 45 m Expressão 

Dramática. 

3º e 4º anos 

2 tempos de 45 m de Inglês 

2 tempos de 45 m de Expressão 

Musical 

2 tempos de 45 m Atividade Física 

Desportiva 

2 tempos de 45 m de Informática. 

Comunidade escolar. Ao longo ao ano letivo. 

 

PROJETO PROJETO TESTES INTERMÉDIOS 2012/2013 

Coordenação Paula Oliveira 

Colaboradores Permanentes Professores do 2º ano de escolaridade (1º Ciclo) e de Português, 

Matemática e Inglês (3º Ciclo) 

Objetivos 
 Contribuir para a melhoria das aprendizagens dos alunos do Ensino Básico. 

 Permitir a cada professor aferir o desempenho dos seus alunos por referência a padrões de âmbito nacional. 

 Ajudar os alunos a uma melhor consciencialização da progressão da sua aprendizagem, tendo em conta padrões 

nacionais e, por acréscimo, a sua progressiva familiarização com instrumentos de avaliação externa, processo a que 

estarão sujeitos no final do 3º ciclo do ensino básico. 

Atividades Destinatários Calendarização 
Aplicação dos testes disponibilizados 

pelo GAVE. 

Análise dos resultados a nível de 

escola. 

Professores e alunos do 2º ano (1º 

Ciclo) 

Professores e alunos do 9º ano (3º 

Ciclo) 

Ao longo do ano letivo, de acordo com 

as datas fixadas pelo GAVE. 
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PROJETO Plano de Ação para a (In)disciplina 

Coordenação Marina Cardoso 

Colaboradores Permanentes Celeste Frazão, Paula Oliveira, Isabel Lourenço, Rosália Gameiro Ana 

Caçador. 

Objetivos 

 Promover uma formação e educação integradora baseada na retidão de princípios e valores, com vista a uma possível e efetiva redução 

de ocorrências, dentro e fora da sala de aula, por via da implementação de um Plano de Ação para a (In)disciplina. 

Destinatários Calendarização 
Alunos e alunas / turmas dos 2º e 3º Ciclo. Ao longo do ano letivo 

Descrição  
Consta do Plano de Ação para a (In)disciplina aprovado e divulgado na comunidade. 

 

PROJETO AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

Coordenação António Sousa 

Colaboradores Permanentes Elsa Mateus, Nuno Fernandes e Francisco Mendes 

Objetivos 
 Conhecer os processos educativos do Agrupamento assim como os resultados que obtêm os alunos, tendo em conta 

as características do Agrupamento e o nível académico dos alunos. 

 Analisar o impacto das mudanças nos diferentes componentes do Agrupamento: gestão, processos educativos, 

relações sociais internas, satisfação, rendimento escolar dos alunos, etc. 

 Permitir que o Agrupamento e os docentes analisem os resultados obtidos e os comparem com os de outras 

Agrupamentos com características similares, desenvolvendo uma cultura de autoavaliação e estimulando o uso dos 

resultados para sustentar e fundar a tomada de decisões.  

 Colaborar na formulação e aplicação de uma estratégia de melhoria qualitativa do desempenho social do 

Agrupamento. 

Atividades Destinatários Calendarização 
Aplicação e análise do modelo CAF. Comunidade escolar. Ao longo ao ano letivo. 
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ARTICULAÇÃO VERTICAL INTERCICLOS 
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EQUIPA EDUCATIVA DAS 

BIBLIOTECAS ESCOLARES / CENTROS DE RECURSOS 
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1 - Muitas atividades serão baseadas no grande eixo estruturante do Agrupamento para este ano letivo: A FLORESTA 

2 - 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 2012/2013: 

1. Desenvolver trabalho técnico: 

 1.1. criar/melhorar documentos estruturantes recomendados pela RBE (versão concelhia do Manual de Procedimentos e arranque da 

Política de Desenvolvimento da Coleção); 

 1.2. dar andamento à catalogação, colocação de códigos de barras e renovação de cotas e etiquetas; 

2. Renovar o espaço da biblioteca da escola-sede com novo mobiliário e funcionalidade melhorada; 

3. Garantir o funcionamento mínimo da biblioteca da EB1 da Bidoeira de Cima (requisições e animação rotativa, de 15 em 15 dias); 

4. Renovar práticas do projeto aLer+ (Domínio B: Leitura, a avaliar neste ano letivo); 

5. Garantir o apoio possível ao agrupamento através de baús de livros e articulação via projecto aLer+ e Semana da Leitura. 
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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 e 

os PCTs   

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 - Continuação do trabalho 

de formação de utilizadores 

sempre que possível; 

- Protocolo de trabalho 

técnico com a Escola J.R. de 

Tomar  

 

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  

Sensibilizar os alunos para a utilização 

correta das bibliotecas em termos do 

uso do material e da postura a adotar. 

Utilizadores 

das 

bibliotecas, 

1º Período 

 

Guião on-line 

 

Equipa das 

BEs/CREs, 

utilizadores 

Equipa das BEs/CREs. 

 

Grau de conhecimento 

e cumprimento das 

normas das BEs/CREs 

Custo global 

para material 

específico de 

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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- Promover a visita às 

Bibliotecas pelas escolas e 

J.I. do Agrupamento 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

 

das 

bibliotecas, 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

 

 catalogação, 

impressão, 

tinteiros e 

fotocópias: 

200€ 

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; 
 

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 e blog 

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 e 

site 

Nº de actualizações do 

blog e site 

--- 

 

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 

Auto-avaliação das 

bibliotecas escolares 

* (ver custo 

global atrás 

referido) 

 

8 – Acolhimento de 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 actividades 

de articulação 
50€ 
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Atividade 
 

Destinatários 
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: 

- actividades 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. 

Comunidade 

escolar 

25 de 

fevereiro a 

01 de 

março  

Os disponíveis nas escolas e 

bibliotecas do agrupamento 

Equipa das 

BEs/CREs, 

Subdeparta

mento de LP, 

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 

docentes do 

Pré-escolar e 

1ºciclo. 

 

AAoo  lloonnggoo  ddoo  

aannoo  lleettiivvoo  

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 

AAoo  lloonnggoo  ddoo  

aannoo  lleettiivvoo  
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 

1. Desenvolver uma cultura integrada 

de leitura; 

2. Colocar o prazer de ler no centro 

dos esforços do Agrupamento para 

Toda a 

comunidade 

escolar; 

Comunidade 

local; 

AAoo  lloonnggoo  ddoo  

aannoo  lleettiivvoo..  

 

Listagem específica no 

documento do projeto. 

 

Equipa do 

Projeto, 

Equipa das 

BEs/CREs, 

em 

Equipa do Projeto, 

Equipa das BEs/CREs, em 

articulação com a Direção. 

 

Informações ao CP; 

reuniões da equipa do 

projeto, relatório final. 

 

Depende 

de: 

verba a 

ser 

atribuída 

pelo PNL; 

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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Agrupamento, passando, 

sumariamente por: 

- criação de atividades de 

promoção da música e 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: 

- renovação do logotipo  e da 

apresentação do blogue 

aLer+, em 

http://alermaiscolmeias.blogs

pot.com 

- atividade de leitura em I-

pad; 

- reutilização de livros 

antigos para construção de 

novas histórias (com corte e 

colagem de pedaços de texto) 

ou sua transformação em 

esculturas em papel 

- "As leituras noutras 

culturas": exposição de 

fotografia de pessoas a ler 

em países e culturas 

completamente diferentes 

das nossas + concurso de 

fotografia  

- construção de um pequeno 

livros em origami com história 

dentro 

- Leitura com Tacto: 

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. 

 

 

 

 

 

 

Entidades em 

parceira; 

Biblioteca 

Municipal. 

 

articulação 

com a 

Direção; 

todos os 

participantes 

nas 

atividades. 

verba 

disponibi-

lizada pela 

escola; 

eventuais 

apoios ou 

parcerias. 

 

http://alermaiscolmeias.blogspot.com/
http://alermaiscolmeias.blogspot.com/
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associação da olaria às lendas 

e histórias tradicionais 

 

B – Atividades das 

diversas 

turmas/ciclos/profs: 
 – 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  
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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 

AAoo  lloonnggoo  

ddoo  aannoo  

lleettiivvoo  

 

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 

 

Inquérito de satisfação 

dos alunos envolvidos 

 

100€ 

 

2 - Participação em 

eventos externos: 

- Atividades que se venham 

a proporcionar com 

entidades externas e, 

eventualmente, num 

projecto Comenius 

envolvendo a biblioteca 

escolar 

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 

100€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Projetos, Parcerias e Atividades Livres e de Abertura à Comunidade 
C.1 Apoio a Atividades Livres, Extra-Curriculares 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) 

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 
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5 – Avaliação das bibliotecas 

num dos domínios do modelo de 

autoavaliação emanado da RBE – 

domínio B: Leitura e Literacias 

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. 

50€ 
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PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 2012/2013 

 “Podemos ajudar-te”  
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Programa de Orientação e Informação 2012 / 2013 - “Podemos ajudar-te” 

 

INTRODUÇÃO 

O nosso Projeto Educativo, entre outras prioridades de ação educativa, aponta para a promoção da Orientação Vocacional.  

No âmbito do nosso Projeto Curricular, a Orientação Vocacional visa a promoção do desenvolvimento vocacional e a capacitação dos alunos do 9º ano de escolaridade 

para a resolução de tarefas vocacionais, de forma a definir um percurso escolar e/ou profissional, procurando-se assim alcançar os seguintes objetivos: 

a) Tornar os alunos conscientes da necessidade de planeamento vocacional; 

b) Dar a conhecer aos alunos o processo de planeamento vocacional, na perspetiva do desenvolvimento da carreira; 

c) Contribuir para que os alunos sejam capazes de avaliar as suas características individuais (interesses, aptidões e valores) e as suas experiências pessoais 

(escolares); 

d) Apoiar os alunos no desenvolvimento da capacidade de descrever profissões em termos de níveis ocupacionais e de outros índices relevantes do ponto de 

vista do planeamento vocacional; 

e) Dar a conhecer o Sistema Educativo Português, em particular as áreas de estudos do ensino secundário e as oportunidades de formação profissional; 

f) Capacitar os alunos para a utilização de um processo de decisão planificada; 

g) Ajudar a desenvolver nos alunos competências para se orientarem na busca de informação escolar pertinente para planear ações escolares e profissionais 

que envolvam os seus próprios interesses, aptidões, valores e experiências, adotando um comportamento de planeamento vocacional consequente. 

Assim, no âmbito do nosso Plano Anual de Atividades, apostamos num Programa de Orientação e Informação, a desenvolver apenas com os recursos docentes e com 

um protocolo e/ou prestação de serviços com uma instituição que assegurará à escola-sede, um recurso técnico especializado (Psicólogo/a) capaz de dar resposta às 

necessidades dos nossos alunos neste domínio específico. 
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Programa de Orientação e Informação 2012 / 2013 - “Podemos ajudar-te” 

 

1. OBJETIVOS 

 Articular o percurso escolar e educativo dos alunos com as atividades de orientação vocacional, através de um trabalho conjunto e integrado a desenvolver 

entre os professores das diferentes áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, consubstanciado nos Projetos Curriculares de Turma e no Plano Anual 

de Atividades do Agrupamento. 

 Articular as atividades dos Projetos Curriculares de Turma, com a “exploração do mundo do trabalho” em contexto real.  

 Proporcionar um conhecimento e aprofundamento de informação acerca das ofertas educativas/formativas após o 9.º ano de escolaridade. 

 Incentivar a autonomia na pesquisa de informação pertinente para a escolha e tomada de decisão vocacional. 

 Facilitar o processo de construção de um projeto vocacional através do apoio à identificação de interesses, aptidões, valores e características da 

personalidade e à integração deste autoconhecimento com as oportunidades de expressão vocacional. 

 Dotar os restantes agentes educativos (professores e diretores de turma e encarregados de educação dos alunos do 9.º ano de escolaridade) de instrumentos 

de apoio e suporte aos seus educandos. 

 Garantir a igualdade de oportunidades no acesso à informação, e no apoio à sua compreensão e integração em projetos vocacionais consistentes. 

 Contribuir para uma diminuição do abandono escolar precoce e da integração “deficiente” no mercado de trabalho. 

 Orientar os alunos na procura de matrizes referenciais e estruturantes de itinerários de vida objetivos, pertinentes e úteis, visando a construção dos seus 

projetos globais de vida. 

 Aproximar os pais/encarregados de educação à escola e estreitar a colaboração entre todos os intervenientes no processo educativo. 

 Promover a articulação entre a escola e o meio envolvente. 
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Programa de Orientação e Informação 2012 / 2013 - “Podemos ajudar-te” 

 

2. ESTRATÉGIAS / AÇÕES / ATIVIDADES A REALIZAR 

 Articulação com o Projeto Educativo do Agrupamento, com o Plano de Atividades do Agrupamento e, em particular, com os Projetos Curriculares de Turma das 

turmas do 9º ano de escolaridade, através da permeação/integração das diferentes áreas curriculares disciplinares, subordinadas ao tema das “profissões”, 

com a conceção/produção/realização de trabalhos de pesquisa dos alunos e respetiva exposição, debates, concursos, visionamento de exposições e vídeos, 

envolvendo diretamente alunos e professores das turmas.  

 Ligação Escola/Currículo Formal e Académico/Aprendizagens Curriculares com o Contexto Laboral/Mercado de Trabalho, numa lógica funcional, realista e 

integradora.  

 Concretização das atividades planificadas no projeto – “Descobrir as profissões”, “Informar para capacitar”, “Espaço de Informação Permanente”, “Conhecer 

as Oportunidades Locais”, “(H)Estórias de Vida”, “Gabinete de Apoio ao Aluno do 9º ano (GAANOVE)” e “Prevenção do Abandono Escolar no 9.º Ano de 

Escolaridade” 

 Conceção, realização, produção e divulgação de material informativo em diferentes suportes, pelos alunos e professores, sobre o sistema educativo nacional e as 

variadas ofertas, quer educativas, quer formativas.  

 Realização de sessões de informação e esclarecimento destinadas aos alunos, respetivos diretores de turma e pais/encarregados de educação.  

 

3. DESTINATÁRIOS 

3.1 Destinatários diretos – Alunos do 9º ano de escolaridade 

3.2 Destinatários indiretos – Pais /Encarregados de Educação dos alunos do 9º ano e Professores das turmas do 9º ano 
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Programa de Orientação e Informação 2012/ 2013 - “Podemos ajudar-te” 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 Promover a orientação vocacional e escolar para os alunos do 9º ano de escolaridade. 

 Assegurar uma taxa de frequência ao gabinete de apoio, até ao final do projeto, de pelo menos 25% dos alunos de cada turma, do 9º ano de escolaridade.  

 Realizar pelo menos duas ações de sensibilização/informação para os pais/encarregados de educação dos alunos do 9º ano de escolaridade. 

 Envolver pelo menos 30% dos pais/encarregados de educação nas ações de informação/esclarecimento a promover. 

 Atingir um grau de satisfação dos alunos e pais/encarregados de educação participantes nas ações realizadas superior a 65%. 

 

5. AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO PROJECTO 

 Observação direta das atividades. 

 Avaliação por parte dos participantes, diretos e indiretos: 

 A avaliação qualitativa será feita no fim de cada atividade, com base na realização de inquéritos relativos ao grau de satisfação e de interesse dos participantes; 

 A avaliação quantitativa será feita com base no tratamento dos dados recolhidos a partir da ficha de avaliação das atividades realizadas bem como através da análise do 

cumprimento das atividades planificadas) 

 

6. CALENDARIZAÇÃO 

 De outubro de 2012 a junho de 2013. 

 

7. COORDENAÇÃO DO PROJETO 

 Professora Alexandra Duarte. 
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Programa de Orientação e Informação 2012 / 2013 - “Podemos ajudar-te” 

 

Atividade População alvo Objetivos específicos  Conteúdos Recursos Técnicos Calendarização 

Descobrir as 

profissões 

Direta: 

 Alunos do 9º ano 

de escolaridade do 

Ensino Básico (3º 

Ciclo)  

 

Indireta: 

 Professores do 9º 

ano 

 Proporcionar aos alunos um contacto mais 

estreito com as profissões, as suas 

características, exigências, e as competências 

básicas necessárias para as exercer. 

 Permitir / facilitar o desenvolvimento de 

interesses vocacionais com base numa visão 

realista do mundo ocupacional. 

 Contribuir para o estabelecimento de relações 

entre os conteúdos das disciplinas escolares e 

o conjunto de conhecimentos e competências 

necessários nas diversas profissões. 

 Contribuir para um maior envolvimento dos 

agentes educativos, nomeadamente os 

professores das diversas disciplinas do 9.º 

ano de escolaridade, no processo de 

exploração do mundo do trabalho dos seus 

alunos. 

Em articulação com o Projeto Educativo do Agrupamento, com 

o Plano de Atividades e, em particular, com os Projetos 

Curriculares de Turma das turmas do 9.º ano de escolaridade, 

através da permeação/integração das diferentes áreas 

curriculares disciplinares, está previsto o desenvolvimento de 

um conjunto de atividades, envolvendo diretamente alunos e 

professores na sua conceção e realização, subordinadas ao 

tema das “profissões”,  

Atividades a desenvolver: 

- Trabalhos de pesquisa dos alunos e respetiva 

exposição; 

- Entrevistas a profissionais; 

- Debates; 

- Concursos; 

- Visionamento de exposições e vídeos; 

 Professores dos 

respetivos Conselhos 

de Turma 

 Professora 

Coordenadora do 

Programa 

 outubro de 2012 

a maio de 2013 
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Programa de Orientação e Informação 2012 / 2013 - “Podemos ajudar-te” 

 

Atividade População alvo Objetivos específicos  Conteúdos Recursos Técnicos Calendarização 

Informar para 

capacitar 

Direta: 

 Alunos do 9º ano 

de escolaridade do 

Ensino Básico (3º 

Ciclo)  

 Professores do 3º 

Ciclo 

 Encarregados de 

educação dos 

alunos do 9º ano 

de escolaridade 

 Fornecer informação acerca da organização 

do sistema educativo nacional e acerca das 

variadas ofertas, quer educativas, quer 

formativas. 

 Fornecer informação sobre saídas 

profissionais. 

 Dar a conhecer os meios pelos quais se 

podem concretizar as escolhas dos alunos. 

 Apoio à integração e utilização desta 

informação. 

 Esclarecimento de eventuais dúvidas acerca 

da informação proporcionada. 

Pesquisa, recolha e organização da informação pertinente 

Conceção, realização e produção de material informativo em 

suporte papel ou outros. 

Sessões de informação e esclarecimento aos alunos do 9.º ano 

de escolaridade. 

Sessões de informação e sensibilização aos Diretores de 

Turma do 3.º Ciclo. 

Sessões de informação e esclarecimento aos 

pais/encarregados de educação. 

 Professores dos 

respetivos Conselhos 

de Turma 

 Professora 

Coordenadora do 

Programa 

 Psicólogo/a  

 Entre outubro de 

2012 a junho de 

2013 
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Programa de Orientação e Informação 2012 / 2013 - “Podemos ajudar-te” 

 

Atividade População alvo Objetivos específicos  Conteúdos Recursos Técnicos Calendarização 

Espaço de 

Informação 

Permanente 

Direta: 

 Alunos do 9º ano 

de escolaridade do 

Ensino Básico (3º 

Ciclo)  

 Garantir o acesso de todos os alunos do 9.º ano 

de escolaridade ao maior número de informação 

possível relevante para o seu processo de 

escolha e tomada de decisão. 

 Garantir que o acesso a essa informação esteja 

disponível todas as horas dos tempos letivos, 

adequando-se às necessidades e disponibilidades 

de todos os alunos. 

 Facilitar o acesso e compreensão de informação 

eventualmente numerosa e complexa, através da 

produção de materiais informativos de síntese e 

simplificação dessa informação. 

 Criar hábitos de pesquisa e de autonomia na 

exploração de informação vocacional. 

 Motivar a pesquisa de profissões de interesse 

particular para cada aluno, através da 

oportunidade de divulgar os resultados dessa 

pesquisa sob a forma de um trabalho a expor no 

Espaço de Informação Permanente. 

Em articulação com o Projeto Educativo do 

Agrupamento, com o Plano de Atividades do 

Agrupamento, com os Projetos Curriculares de Turma 

das turmas do 9.º ano de escolaridade e integrando 

ainda o Plano de Atividades da Biblioteca da escola, 

pretende-se criar, organizar, vitalizar e manter 

atualizado um espaço de autoinformação permanente, 

que facilite o acesso, pelos alunos do 9.º ano de 

escolaridade, a toda a informação pertinente e 

relevante para a construção dos seus projetos 

vocacionais.  

Pretende-se, para tal, produzir alguns materiais 

informativos que simplifiquem e facilitem a 

compreensão de informações mais complexas, e mantê-

los disponíveis para consulta.  

 Professores 

 Professora 

Coordenadora do 

Programa 

 Entre outubro de 

2012 a junho de 

2013 
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Programa de Orientação e Informação 2012 / 2013 - “Podemos ajudar-te” 

 

Atividade População alvo Objetivos específicos  Conteúdos Recursos Técnicos Calendarização 

Conhecer as 

Oportunidades 

Locais 

Direta: 

 Alunos do 9º ano 

de escolaridade do 

Ensino Básico (3º 

Ciclo)  

Indireta: 

 Diretores de 

Turma do 9º ano 

(3º Ciclo) 

 Proporcionar aos alunos do 9.º ano de 

escolaridade experiências diversificadas de 

contato com o mundo formativo e profissional, 

constituindo uma matriz referencial e 

estruturante de itinerários de vida objetivos, 

pertinentes e úteis. 

 Dar a conhecer oportunidades formativas. 

 Dar a conhecer saídas profissionais com maior 

impacto na região. 

 Facilitar a formação e identificação de 

interesses vocacionais. 

 Facilitar a ligação da escola e respetivas 

aprendizagens ao contexto laboral. 

Em articulação com as restantes atividades, e em 

especial com a atividade “Informar para Capacitar”, aos 

alunos do 9.º ano de escolaridade será possibilitada a 

oportunidade de ver “no terreno” como as oportunidades 

educativas e formativas se podem concretizar.  

Atividades a desenvolver: 

Visitas de estudo a empresas e instituições. 

Visitas de estudo a escolas profissionais. 

Visitas de estudo a escolas superiores. 

Visitas de estudo a feiras e exposições. 

Organização da receção a escolas que queiram vir até 

nós divulgar os seus cursos. 

 Diretores de Turma 

do 9º ano 

 Professora 

Coordenadora do 

Programa 

 De março a junho 

de 2013 
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Programa de Orientação e Informação 2012 / 2013 - “Podemos ajudar-te” 

 

Atividade População alvo Objetivos específicos  Conteúdos Recursos Técnicos Calendarização 

“(H)Estórias de 

Vida” 

 

Direta: 

 Alunos do 9º ano 

de escolaridade do 

Ensino Básico (3º 

Ciclo)  

Indireta: 

 Professores do 9º 

ano (3º Ciclo) 

 Encarregados de 

educação dos 

alunos do 9º ano 

de escolaridade 

 Proporcionar ao público-alvo o contacto com as 

problemáticas da escolha vocacional e das suas 

consequências. 

 Proporcionar ao público-alvo uma visão 

simultaneamente conjunta e personalizada de 

como as profissões podem ser exercidas e 

vivenciadas e o modo como podem ter impacto no 

desenvolvimento global dos indivíduos. 

 Contribuir para uma visão mais realista do mundo 

ocupacional. 

A partir dos contatos pessoais dos alunos e da 

Professora Coordenadora do Projeto, serão convidados a 

estar presentes na Escola-Sede do Agrupamento, um 

conjunto diversificado de profissionais que possam 

partilhar as suas experiências de vida com os alunos, 

nomeadamente, a nível do seu percurso ocupacional, das 

tomadas de decisão subjacentes, da 

satisfação/insatisfação inerente. 

Em Língua Portuguesa, os alunos, com o apoio dos 

professores, prepararão um conjunto de questões que 

gostariam de colocar aos profissionais participantes. 

 Professora 

Coordenadora do 

Programa 

 De janeiro a 

abril de 2013 
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Atividade População alvo Objetivos específicos  Conteúdos Recursos Técnicos Calendarização 

Gabinete de 

Apoio ao Aluno 

do 9º ano 

(GAANOVE) 

 

Direta: 

 Alunos do 9º ano 

de escolaridade do 

Ensino Básico (3º 

Ciclo)  

 

Indireta: 

 Professores do 3º 

Ciclo 

 Encarregados de 

educação dos 

alunos do 9º ano 

de escolaridade 

Porque a informação e o conhecimento do mundo do 

trabalho e das ofertas educativas e formativas não 

garante só por si uma maturidade de escolha e de 

tomada de decisão vocacional, pretende-se: 

 Proporcionar um melhor autoconhecimento por 

parte dos alunos relativamente às suas 

características individuais. 

 Facultar uma reflexão que permita uma 

relacionação entre as suas características 

pessoais e aspetos das diversas oportunidades 

vocacionais, por forma a facilitar a construção 

de um projeto educativo/formativo. 

 Apoiar a compreensão e a integração 

personalizada e significante da informação 

obtida nas restantes atividades do presente 

projeto. 

 Fomentar e incentivar a procura de informação 

relevante para o processo de escolha e tomada 

de decisão do aluno. 

 Apoiar a tomada de decisão coerente e realista, 

conducente a uma possível satisfação e 

integração na sociedade. 

Complementarmente às restantes atividades 

desenvolvidas com e pelos alunos e professores, numa 

vertente de exploração do mundo do trabalho e das 

ofertas educativas e formativas após o ensino básico, 

esta atividade apoiará o desenvolvimento e construção 

de um projeto vocacional consistente com as 

necessidades e características dos alunos do 9.º ano de 

escolaridade. 

Intervenção direta do(a) psicólogo(a) contemplando o 

apoio ao autoconhecimento do aluno em termos dos seus 

interesses, aptidões, valores e personalidade e à 

interligação deste autoconhecimento com as 

oportunidades educativas e formativas identificadas 

Esclarecimento de dúvidas relativas à informação 

acedida nas restantes atividades 

Reflexão conjunta acerca das diferentes formas de 

tomada de decisão. 

 

 Professora 

Coordenadora do 

Programa 

 Psicólogo/a  

 De janeiro a maio 

de 2013 

Programa de Orientação e Informação 2012 / 2013 - “Podemos ajudar-te” 
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Atividade População alvo Objetivos específicos  Conteúdos Recursos Técnicos Calendarização 

Prevenção do 

Abandono 

Escolar no 9.º 

Ano de 

Escolaridade 

Direta: 

 Alunos do 9º ano 

de escolaridade do 

Ensino Básico (3º 

Ciclo)  

 Encarregados de 

educação dos 

alunos do 9º ano 

de escolaridade 

Indireta: 

 Professores do 3º 

Ciclo 

 Identificar alunos com percursos escolares 

problemáticos e em risco de abandono escolar, 

ou desistência de continuidade no sistema 

educativo/formativo após o 9.º ano. 

 Apoiar e orientar esses alunos para soluções 

alternativas ao abandono escolar ou desistência 

de continuação da sua formação, nomeadamente 

dando a conhecer Cursos de Educação Formação, 

entre outras soluções a estudar em cada caso. 

 Incentivar e apoiar o desenvolvimento de um 

projeto vocacional, sustentado e viável, 

motivando assim o aluno a continuar a sua 

formação académica/profissionalizante. 

 Prestar esclarecimentos e apoiar os 

encarregados de educação destes alunos. 

Tendo em conta as características da população escolar 

deste Agrupamento, e tendo constatado, em anos 

anteriores, a existência regular de casos de abandono 

escolar no final da frequência/conclusão do 9.º ano de 

escolaridade, esta atividade funcionará como 

oportunidade de combate ao abandono escolar sem 

qualificação formativa/profissionalizante que facilite a 

integração sustentável no mercado de trabalho. 

Pretende-se assim a identificação e apoio direto e 

personalizado aos alunos que se encontrem nesta 

situação, bem como aos seus encarregados de educação, 

no sentido de encontrar alternativas ao abandono 

escolar / interrupção da sua formação/educação 

comprometedores da integração na “vida ativa”. 

 Professora 

Coordenadora do 

Program 

 De outubro de 

2012 a junho de 

2013 
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GRELHA DE ARTICULAÇÃO DE ATIVIDADES – 9º ANO 

 

 

ACTIVIDADES 
ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES E 

NÃO DISCIPLINARES e GAANOVE 
CALENDARIZAÇÃO 

Pesquisa e tratamento de informação relativa a cursos e escolas 

do ensino secundário 
GAANOVE 1º PERÍODO 

Produção de material para apresentação à comunidade educativa GAANOVE 1º / 2º / 3º PERÍODOS 

Atividade “Living statues”, alusiva a profissões / atividades 

profissionais 
INGLÊS (com a participação das turmas do 3º ciclo) 

 

2º PERÍODO 

Elaboração de um Curriculum Vitae INGLÊS, FRANCÊS 2º / 3º PERÍODO 

Elaboração de uma carta de candidatura a um emprego INGLÊS, FRANCÊS 2º / 3º PERÍODO 

Análise de documentos relativos a profissões e áreas de estudo INGLÊS, FRANCÊS, GAANOVE 2º / 3º PERÍODO 

Participação em sessões de trabalho com profissionais que virão 

à escola. 

Elaboração de entrevistas. 

GAANOVE 
 

2º PERIODO 

Feira das Profissões GAANOVE, EXPRESSÕES 3º PERÍODO 
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ATIVIDADES SINGULARES 

 

1º PERÍODO  OUTUBRO 

 

COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES Departamento Curricular do 1º Ciclo 

 

Atividade  
Dia da Alimentação-16 de Outubro 

Descrição sumária da atividade 
 Realização de pesquisa sobre alimentos e alimentação saudável. 

• Confeção de alimentos saudáveis. 

• Conversas/registos sobre o tema. 

• Recolha de frases para exposição na escola. 

• Elaboração de desdobráveis para os pais/encarregados de educação. 

• Sensibilização aos pais e encarregados de educação para mandarem as crianças para a escola com lanches adequados 

em qualidade e quantidade. 

Objetivos 
 Promover hábitos de vida saudável. 

 Prevenir distúrbios e doenças alimentares. 

 Sensibilizar as famílias para a promoção de hábitos alimentares corretos. 

 

Público-Alvo 
 Alunos, educadores, professores e elementos da comunidade educativa.  

Coordenadores  Colaboradores 
 Educadores e Professores Titulares de Turma.  Professores AEC; Assistentes Operacionais e 

Encarregados de Educação. 

Calendarização  
  16 de outubro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
A definir por cada estabelecimento de ensino. Comunidade educativa. 

Custo 
A definir. 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular do Pré-escolar 
 

 

Atividade  

Dia Mundial da Alimentação/ “Dia da alimentação colorida” 

Descrição sumária da atividade 

 Realização de pesquisa sobre alimentos e alimentação saudável; 

 Confeção de alimentos saudáveis/ colorida. 

 Conversas/registos sobre o tema/Árvores/clorofila/ frutos. 

 Elaboração de desdobráveis para os pais e encarregados de Educação. 

 Sensibilização aos encarregados de educação para promoção do lanche saudável 

Objetivos 

 Promover hábitos de vida saudável; 

 Prevenir distúrbios e doenças alimentares; 

 Sensibilizar as famílias para a promoção de hábitos alimentares corretos 
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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.  

 Visionamento de um pequeno filme sobre obesidade infantil. 

 Construção de uma Pirâmide dos alimentos. 

 Criação de uma árvore por ciclo de escolaridade cujo objetivo será a de ir decorando (renovando) ao longo do 

ano de acordo com as comemorações e/ou efemérides – a da alimentação poderá conter a imagem de frutos; 

legumes; água- 

 Embelezamento do espaço do refeitório com slogans elaborados nas aulas de CN; 

 Recolha de dados (através de inquérito) sobre o nº e tipo de doces consumidos nesta semana para posterior 

análise estatística e divulgação no jornal de parede e/ou jornal Zangão. 

 Atividades de prevenção do consumo de doces (exterior e interior das instalações); 

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

saudáveis e conscientes. 

 Reconhecer alimentos saudáveis. 

Público-Alvo  
 Alunos 2º Ciclo  e 3º Ciclo 

Coordenadores  Colaboradores 
 Coordenadora do Departamento e Coordenadora 

da Educação para a Saúde, “Escola mais bonita é 

que conta” 

 Professores Ciências Naturais 2º Ciclo e 3º Ciclo e 

professores de matemática do 2º ciclo 

 EV e ET 2º ciclo 

Calendarização  
 15 a 19 de Outubro e ao longo do ano 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
vários  Professores de Ciências; Encarregados de Educação 

professores de matemática; assistentes 

operacionais 

Custo 
20€ 

 

 

 

Público-Alvo  

  Crianças dos Jardins de Infância  

Coordenadores  Colaboradores 

  Educadores de Infância   Educadores/famílias/comunidade 

educativa/assistentes operacionais/entidades que 

fornecem os almoços/ Equipa PES 

Calendarização  

16  de Outubro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

Cartolinas / tintas/colas/ alimentos recolhidos junto dos 

Encarregados de educação 

 Educadores/Assistentes Operacionais/crianças/Pais/ 

Encarregados de Educação/  

Custo 

A definir 
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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, 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   

Calendarização  

 31 de outubro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Material de papelaria, material próprio do 

Subdepartamento alusivo ao tema 

 Professores de Inglês 

Custo 

+- 25.00€ 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

  

Atividade  
Semana comemorativa do implantação da República Portuguesa 

Descrição sumária das atividades 
 Exposição de Trabalhos de Alunos sobre a República  

Objetivos 
 Desenvolver o conhecimento acerca da importância da data histórica; 

 Fomentar o interesse/gosto pela História Nacional; 

  Reconhecer as principais diferenças entre a Monarquia e a República; 

 Associar o dia 5 de Outubro à Implantação da República; 

 Estimular a criatividade; 

 Desenvolver o sentido critico e cívico em relação ao património cultural e à necessidade de o preservar; 

 Desenvolver o espírito de iniciativa, hábitos e métodos de organização de autonomia; 

 Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação; 

 Consolidar conteúdos programáticos.. 

Público-Alvo 
  Comunidade escolar 

 Comunidade envolvente 

Coordenadores  Colaboradores 
 Professores do subdepartamento de História  Professores e alunos 

Calendarização  
 De 4 a 8 de Outubro de 2012 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
Fornecidos pelos alunos.  Professores 

Custo 
Sem custos 
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1º PERÍODO  NOVEMBRO 

 
COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 

 

Atividade  
Corta-Mato Escolar - FASE ESCOLA - “Corrida de S. 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   

Calendarização  
 9 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 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OUTRAS ATIVIDADES Departamento Curricular de Expressões 

 

Atividade  
Estudo do Perfil do aluno, da escola sede, relativo ao Índice de Massa Corporal (IMC) 

Descrição sumária da atividade 
 Levantamento de dados dos alunos (peso e altura), pelos docentes de Ed. Física, nas suas turmas; 

 Realização do estudo estatístico do Perfil do aluno da escola sede relativo ao Índice de Massa Corporal (IMC); 

 Divulgação dos resultados à comunidade educativa. 

Objetivos 
 Promoção de estilos de vida saudáveis. 

 Promover o gosto pela prática desportiva; 

Público-Alvo 
  Todos os alunos da escola sede 

Coordenadores  Colaboradores 
 Professores de Educação Física  PES  

Calendarização  
 16 de novembro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Balança, tábua de medição, folhas brancas e 

cartolinas. 

 Professores de Educação Física 

Custo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1º PERÍODO  DEZEMBRO 

 

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

 

Atividade  
Natal 

Descrição sumária da atividade 
Encerramento do 1º Período – Festa de Natal 

Objetivos 
 Incentivar a participação das famílias na escola e a co-responsabilização que lhes cabe no processo educativo.  

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

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

 Desenvolver valores estéticos ou artísticos (Natal PROSEPE). 

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

 Conhecer costumes, lendas, tradições e gastronomia. 

Público-Alvo 
 Alunos, educadores, professores e outros elementos da comunidade educativa.  

Coordenadores  Colaboradores 
 Educadores e Professores Titulares de Turma.  Professores AEC; Assistentes Operacionais e 

Encarregados de Educação, Associações de Pais e 

Autarquias. 

Calendarização  
 A calendarização será devidamente contextualizada com as atividades de cada escola. 

 No dia 14 de dezembro 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. 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 

 

Atividade  
Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

Descrição sumária da atividade 
 Trabalho em torno da história “O Pequeno Trevo” 

 Vinda à escola da escritora do livro 

 Decoração do átrio com trevos, em que se aplicam frases alusivas à pessoa com deficiência 

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 2  a 5  de Dezembro 
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Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Material audiovisual  Docentes dos SEAE e Assistentes Operacionais 

 Alunos do JI de Colmeias, 1º 2º e 3º ciclos  de Colmeias 

Custo 
50:00€ 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 
 

 

Atividade  
Natal: Concurso de presépios 

Descrição sumária da atividade 
 Concurso de presépios elaborados pelos alunos do 6º ano. Exposição dos trabalhos na escola no decorrer do mês 

de dezembro, identificados com números e sujeitos a votação pelos vários elementos da comunidade escolar. 

(possibilidade de alargamento ao primeiro ciclo). 

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 
 Profª Carla Cardoso Professoras de ET do 2º ciclo e alunos do 6º ano  

Calendarização  
 Dezembro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Barro (ou outra pasta modelável); 

 Utensílios de modelação (teques); 

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

 Trinchas e pincéis; 

 Materiais reutilizáveis; 

 Materiais recicláveis e reciclados. 

 Alunos das turmas de 6º ano; 

 Professoras de educação tecnológica. 

Custo 
50 € 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 
 

Atividade  

Vitrais Natalícios 

Descrição sumária da atividade 

Produção de formas tridimensionais  de forma a criar um ambiente Natalício  na escola-sede, pelo que nas aulas 

de EV se proporá que os alunos realizem  enfeites alusivos à época.  

Divulgação em diferentes espaços da escola. 

Objetivos 

 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 os elementos visuais para o enriquecimento de mensagens visuais;  

 Utilizar instrumentos de trabalho e aplicar técnicas com preocupação de segurança e de rigor. 
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 Produzir objetos plásticos explorando temas, ideias e situações; 

 Conceber objectos gráficos aplicando regras da comunicação visual; 

 Aplicar regras da representação gráfica convencional.  

Público-Alvo 

 Alunos do 5º ano 

Coordenadores  Colaboradores 

  Susana Marques Professores de EV 

Calendarização  

 Início de dezembro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Cartolinas coloridas 

 Papel celofane 

 Fio de nylon 

 Alunos do 5º ano e respetivas professoras de E.V.; 

 Professor de matemática 

 Coordenador "Escola + bonita é que conta" 

Custo 

 30 € 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 

 

Atividade  
Decoração da escola na época natalícia 

Descrição sumária da actividade 
Realização de decorações de natal. 

Objectivos 
 Promover o espírito de colaboração; 

 Dar a conhecer o trabalho desenvolvido nas aulas de Educação Tecnológica; 

 Desenvolvimento de competências específicas de Educação Tecnológica ao nível do Projecto Tecnológico. 

Público-Alvo 
  Comunidade educativa 

Coordenadores  Colaboradores 
 Professora de Educação Tecnológica - Elsa Matos  -------------------------------------------------------------- 

Calendarização  
 Última semana do 1º período. 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 .A definir pelos alunos  Alunos de ET 

Custo 
100 euros 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 

 

 Atividade:  

Fim do primeiro período. 

Descrição sumária da atividade 
Apresentação de atividades desenvolvidas no âmbito das aulas de Educação Musical 

Grupos instrumentais e vocais. (Temas de Natal) 

Objetivos 
Fruir a música em épocas festivas 

Promover atividades no sentido do desenvolvimento de competências rítmicas e melódica 
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Público-Alvo 
  Comunidade Escolar 

Coordenadores  Colaboradores 
 Professores de Educação Musical  

Calendarização  
 Dezembro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
Instrumentos musicais 

Aparelhagem e microfones 

Professora de Educação Musical e alunos 

Alunos do 2º Ciclo 

Custo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Atividade  
Árvore de Natal do DMCE 

Descrição sumária da atividade 
 Elaboração de uma árvore de Natal temática por subdepartamento, utilizando diferentes materiais . 

Objetivos 
 Estimular a criatividade.  

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

Público-Alvo 
 Alunos 2º e 3º Ciclo 

Coordenadores  Colaboradores 
 Helena Marques  Professores do departamento 

Calendarização  
 Última semana de aulas do 1º período 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Material reciclável e específico de cada uma das 

disciplinas intervenientes 

 Professores de Ciências Naturais; CFQ; MAT; TIC. 

Custo 
20€ 

 

COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

 

Atividade  
Natal- Criação de bolos sem açúcar 

Descrição sumária da atividade 
 

 Recolha de receitas de “doces” sem açúcar; 

 Promover um momento de partilha entre pais/EE alunos e professores no último dia de aulas do 1º período. 

Objetivos 
 Envolver os pais/encarregados de educação na vida escolar dos seus alunos. 

 Conhecer outras alternativas alimentares para além do açúcar. 

 Promover uma alimentação saudável; 

 

EXPOSIÇÕES Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
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Público-Alvo 
 Alunos 2ºciclo 

Coordenadores  Colaboradores 
 De Ciências Naturais e DT`s PES  Professores de Ciências Naturais 

Calendarização  
 Final 1º período 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Panfletos/cartolinas  Professores de Ciências Naturais 

Custo 
10€ 

 

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. 

 Promover uma maior integração das escolas na comunidade local. 

Público-Alvo 
 Alunos, educadores, professores e elementos da comunidade educativa.  

Coordenadores  Colaboradores 
 Educadores e Professores Titulares de Turma.  Professores AEC; Assistentes Operacionais; 

Encarregados de Educação; Associações de Pais e 

Autarquias. 

Calendarização  
 No dia 8 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013 

 

82/131 

 

2º PERÍODO  MARÇO 

 

VISITAS DE ESTUDO Departamento Curricular de Línguas 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 

 

Atividade  
CONCURSOS (Árvores)    Dia mundial da floresta 

Descrição sumária da actividade 
Exposição, no átrio da Escola ou na biblioteca escolar, dos trabalhos realizados pelos alunos ao longo do ano. Entrega de 

prémios/certificados aos trabalhos vencedores. 

Objetivos 
 Incentivar e desenvolver o gosto pela Expressão Artística. 

 Vivenciar acontecimentos artísticos em contacto direto (exposição). 

 Estimular a criatividade.  

 Participar em realizações artísticas que propiciem o desenvolvimento de atividades individuais e em grupo. 

Público-Alvo 

     Alunos do 8ºano de escolaridade. 

 Comunidade escolar 

Coordenadores  Colaboradores 
 Isabel do Rosário Nogueira  Projeto secções francófonas 

Calendarização  
 2º período (semana de 11 a 15 de março2013) 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

Atividade  

Ida ao Teatro 

Descrição sumária da atividade 

Assistência à peça de teatro Os Lusíadas de Luís de Camões e visita guiada à Assembleia da República 

Objetivos 

 Aprender regras básicas para assistir a um espectáculo teatral; 

 Incutir/desenvolver a sensibilidade e o gosto pela fruição desta forma de arte; 

 Reforço das relações inter-pares e com os seus professores; 

 Compreender melhor a narrativa épica que irá ser estudada; 

 Conhecer uma instituição de exercício de democracia; 

 Compreender o funcionamento do sistema político português; 

 Sensibilizar para os direitos e deveres de participação na vida política. 

Público-Alvo 

 Alunos do nono ano de escolaridade. 

Coordenadores  Colaboradores 

 Adelaide Gaspar e Cristina Cardoso; Alexandra Duarte e 

Isabel Lourenço 

 

Calendarização  

 11 ou 12 de Março 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

  Material de desgaste rápido.   Professores para acompanhamento dos alunos. 

Custo 

Gastos inerentes à viagem e aquisição dos bilhetes de assistência à peça teatral.  
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 Material específico à disciplina de Educação Visual  Professora de Educação Visual/alunos 

Custo 
Verba da disciplina de Educação Visual 

 

VISITAS DE ESTUDO Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 
Atividade  

Visita de Estudo ao Alentejo (Montemor-o-Novo / Monsaraz / Vila Viçosa/ Évora) 

Descrição sumária da atividade 

Os alunos irão visitar os monumentos mais importantes: 

Museu Arqueológico e Ermida da Visitação em Montemor-o-Novo; 

Panorâmica do caudal da Barragem do Alqueva; 

Rocha dos namorados; 

Visita a uma olaria da região. 

Visita a Elvas 

Aqueduto; 

Monumentos históricos; 

Museu Militar de Santa Luzia. 

Visita à cidade de Évora: 

Templo Romano;  

Praça do Geraldo; 

Capela dos ossos;  

Jardim Municipal. 

Objetivos 

Esta visita pretende despertar o aluno para a diversidade de cultos, arte religiosa e cultura numa mesma fé. 

Outros objetivos de carácter mais geral e interdisciplinar, que se pretendem atingir são: 

- Cultivar e desenvolver o espírito de grupo, o respeito pelos outros assumindo normas necessárias à vida em sociedade 

promovendo a capacidade de relações interpessoais e a prática do diálogo. 

- Aperfeiçoar a capacidade de observação e desenvolver o gosto pelo estudo e investigação. 

- Compreender as condições e motivações dos factos históricos. 

- Sensibilizar para a proteção do património arquitetónico e ambiental, reconhecendo-se como construtor da história. 

Público-Alvo 

 Alunos do 3º Ciclo -7º e  8º Ano 

Coordenadores  Colaboradores 

 Sílvia Duarte  Prof. Nuno Fernandes e Francisco 

Calendarização  

2º Período – 15 e 16 de março 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Folhetos da visita Prof. Nuno Fernandes e Francisco 

Custo 

+/- 58 € 
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COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 
 

Atividade:  
O Ritmo com material reutilizável                 

Descrição sumária da atividade 
Produção de instrumentos musicais rítmicos  

Apresentação de pequenas peças rítmicas em março 

Objetivos 
Sensibilizar para a necessidade do reaproveitamento de materiais. 

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

Desenvolver o pensamento e imaginação  musical. 

Desenvolver a capacidade rítmica. 

Público-Alvo 
 Comunidade Escolar 

Coordenadores  Colaboradores 
Maria Celeste Frazão  

Calendarização  
Março 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
Instrumentos musicais elaborados pelos alunos  Professora e alunos e alunos 6º A,B,C e D 

Custo  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EXPOSIÇÕES Departamento Curricular de Expressões 
 

Actividade 
Exposição de trabalhos dos alunos 

Descrição sumária da actividade 
Os trabalhos serão realizados no âmbito da disciplina de Educação Tecnológica envolvendo os alunos dos 7º de 

escolaridade (fornos solares) 

Objectivos 
 Dar a conhecer o trabalho desenvolvido nas aulas de Educação Tecnológica. 

 Desenvolvimento de competências específicas de Educação Tecnológica ao nível do Projecto Tecnológico; 

 Sensibilização para a utilização de energias alternativas. 

Público-Alvo 
  Comunidade Escolar 

Coordenadores  Colaboradores 
 Elsa do Lago de Matos  -------------------------------------------------------------- 

Calendarização  
 Fim do 2º período. 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Caixas de cartão, cola branca, folha de alumínio..  Professora e alunos de Educação Tecnológica. 

Custo 
100 Euros 
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COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

 

Atividade 

Dia Mundial da Floresta  

Descrição sumária da atividade 
 Exposição com os trabalhos de pesquisa realizados pelos alunos; 

 Plantação de algumas árvores em vias de extinção no recinto da escola (2º ciclo );  

 Criação dos canteiros dos novos 5ºs anos 

 Criação de uma coreografia e letra para a música “ Uma árvore é um amigo” 

Objetivos 
 Sensibilizar o aluno para a importância da preservação da natureza; 

 Formar uma população consciente e preocupada com o ambiente e com os problemas a ele ligados.  
 Dar oportunidades para que cada indivíduo possa adquirir os conhecimentos, os valores, as atitudes, o empenho e 

as competências necessárias para proteger e melhorar o ambiente.  

Público-Alvo 
  Alunos do 2º e 3º ciclos de escolaridade 

Coordenadores  Colaboradores 
 Subdepartamentos de CN 

  Eco-Escolas e PES e “Escola Mais bonita é que conta” 

 Professores Ciências Naturais Ev e ET 

Calendarização  
 21 a 25 de Março e ao longo do ano 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Sementes; garrafas de plástico… 

 

 Professores dos Subdepartamentos de Ciências 

Naturais 

Custo 
30€ 

 

COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

 

Atividade 
Dia Mundial da Floresta e da árvore/ Palestra 

Descrição sumária da atividade 
Palestra sobre prevenção de incêndios 

Objetivos 
 Sensibilizar o alunos para: 

 - a importância da preservação da natureza; 

 - a prevenção de Incêndios Florestais. 

 - a importância da preservação da água 

Público-Alvo 
 Alunos  2º e 3º ciclo 

Coordenadores  Colaboradores 
 Coordenadora CFQ 

 Coordenadora do Eco-Escolas 

 Professores Ciências Naturais e CFQ 

 

Calendarização  
 Março/Abril 

Custo 
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EXPOSIÇÕES Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

 

Atividade :  
Exposição dos melhores trabalhos realizados na disciplina de T.I.C. 

Descrição sumária da atividade :  
Irão ser instalados nos computadores da sala B6 os melhores trabalhos realizados nas diferentes turmas do 8º e 9º anos 

na disciplina de T.I.C. Estes trabalhos serão apresentados de forma interactiva, de forma a tornar mais aliciante a visita 

à exposição.   

Objetivos 
 Premiar os alunos que mais se esforçaram e empenharam no desenvolvimento dos trabalhos práticos ao longo do 2º 

período na disciplina de T.I.C., através da exposição desses trabalhos a toda a comunidade escolar. 

Público-Alvo 
  Comunidade Escolar 

Coordenadores  Colaboradores 
 Prof. Miguel Grilo   

Calendarização  
 Último dia letivo do 2º período. 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Sala B6  Prof. Miguel Grilo 

Custo 
0 € 

 

COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

Atividade  
Dia da Geografia 

Descrição sumária da atividade 
Dia destinado à promoção de atividades lúdico-didáticas e aprendizagens contextualizadas dos conteúdos da Geografia 

(vídeos, filmes, apresentações multimédia, exposição de trabalhos realizados pelos alunos). 

Objectivos 
 Comemorar o Dia da Geografia na Comunidade Escolar 

 Promover aprendizagens mais significativas e contextualizadas 

 Reforçar e aplicar as competências da Geografia de forma lúdica e interativa 

 

Público-Alvo 
  Alunos da escola 

Coordenadores  Colaboradores 
 Fátima Esteves  …………………………….. 

Calendarização  
 26 de Março 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
A definir.  Professoras de Geografia 

Custo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONCURSOS / COMPETIÇÕES 

 

Departamento Curricular de Línguas 

 
Actividade  

Concurso de Leitura de Português em Voz Alta 

Descrição sumária da atividade 

Os professores de Português do 2º Ciclo selecionam nas suas turmas os alunos que pretendem participar neste concurso. 

Preparam-nos para esta atividade, que consistirá numa prova de leitura sobre as obras designadas para o efeito. 

Objetivos 

 Fomentar práticas e atividades de leitura que contribuam para melhorar os níveis de aprendizagem e os resultados 

escolares dos alunos; 

 Adequar as atividades de leitura à idade e interesse dos intervenientes. 

Público-Alvo 

 Alunos do 2º ciclo. 

Coordenadores  Participantes 

 Pedro Marques, Rosália Gameiro  Professores de Português do 2º ciclo. 

Calendarização  

 Ao longo do ano, culminando na Semana da Leitura 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

  Livros.  

 Material de desgaste. 

Professores de Português do 2º ciclo. 

Custo 

0 € 

 

3º PERÍODO  ABRIL 

 

Outras atividades Departamento Curricular do Pré-Escolar 
 

Atividade  

 Momento em comum 

Descrição sumária da actividade 

 Espetáculo/ actividade/piquenique… destinada a todas as crianças dos jardins de Infância 

Objectivos 

 Diversificar as experiências de interacção. 

  Fomentar um clima de escola estimulante que proporcione um desenvolvimento de competências de bom 

relacionamento interpessoal 

Público-Alvo 

  Crianças dos Jardins de Infância do Agrupamento 

Coordenadores  Colaboradores 

   Equipa responsável do Departamento  Assistentes Operacionais/Pais/Encarregados de 

Educação e Crianças / Comunidade 

Calendarização  

 A definir no 3º Período.  Cumpre-se o horário da manhã ou da tarde, conforme a programação das atividades.   

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

   Educadores, Crianças, Famílias, Assistentes 

Operacionais 

Custo  

A definir 
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COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 
 

Atividade  
Comemoração do dia Internacional da Consciencialização do Autismo 

Descrição sumária da atividade 
 Iluminação em azul da escola-sede e de um local público de destaque em cada freguesia do agrupamento, na semana de 

1 a 5 de abril. 

 Afixação de faixa azul no gradeamento da escola-sede 

 Promover, junto da comunidade educativa, o uso de uma peça de vestuário azul, no dia 2 de Abril 

Objetivos 
 Consciencializar a comunidade para o respeito e aceitação da pessoa com autismo 

Público-Alvo 
   Comunidade educativa 

Coordenadores  Colaboradores 
 Docentes de Educação Especial   

Calendarização  
 De 2 a 5 de abril 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Papel cenário 

 Tintas 

 cartolinas 

 Docentes dos SEAE e Assistentes Operacionais 

Custo 
30:00€ 

 

Atividades Experimentais  Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais  

 

Atividade  
Laboratório aberto à comunidade 

Descrição sumária da atividade 
 Experiências com sementes e outras relacionadas com o ar; água, rochas e  solo. 

Objetivos 
 Desenvolver a capacidade de observar, de experimentar e de avaliar; 

 Reconhecer a necessidade de respeitar normas de segurança na utilização de materiais de laboratório. 

 

Público-Alvo 
  Alunos 2º e 3º  Ciclo 

Coordenadores  Colaboradores 
 Coordenadores dos subdepartamentos de CN e CFQ  Professores Ciências Naturais e CFQ  

Calendarização  
 Um dia  no segundo período 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Microscópios; material de laboratório diversos; 

sementes 

 Professores de CN e CFQ 

 
Custo: 50€ 
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CONCURSOS 

 

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 dos 2º e 3º ciclos 

Coordenadores  Colaboradores 
 Coordenadora do Subdepartamento de Matemática  Professores do Subdepartamento de Matemática 

Calendarização  
2º Período 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
Jogos do ouri 

Fotocópias dos diplomas e dos inquéritos 

Prémios para os alunos vencedores 

 Professores do Subdepartamento de Matemática 

Custo 
25€ 

 

CONCURSOS 

 

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 dos 2º e 3º ciclos 

Coordenadores Colaboradores 
 Coordenadora do Subdepartamento de Matemática  Professores do Subdepartamento de Matemática 

Calendarização  
●2º Período 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
  

●Jogos de Xadrez 

●Fotocópias dos diplomas e dos inquéritos 

 ●Prémios para os alunos vencedores 

 Professores do Subdepartamento de Matemática 

Custo 
25€ 
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CONCURSOS 

 

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 dos 2º e 3º ciclos 

Coordenadores  Colaboradores 
 ●Coordenadora do Subdepartamento de Matemática  ●Professores do Subdepartamento de Matemática 

Calendarização  
2º período 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
●Jogos de Damas 

●Fotocópias dos diplomas e dos inquéritos 

 ●Prémios para os alunos vencedores 

 ●Professores do Subdepartamento de Matemática 

Custo 
25€ 

 

CONCURSOS 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

 

Atividade  
Olimpíadas Portuguesas de Matemática 

Descrição sumária da atividade 
 ●Concurso que contribui para a popularização e promoção da matemática nos jovens promovido pela Universidade de 

Coimbra. 

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 a resolver questões matemáticas.  

 ●Melhorar as técnicas de resolução de problemas.  

 ●Conseguir que cada aluno, através da Matemática, se sinta bem consigo mesmo e com os demais colegas. 

Público-Alvo 
 ●Alunos dos 2º e 3º ciclos 

Coordenadores  Colaboradores 
 ●Coordenadora do Subdepartamento de Matemática  ●Professores do Subdepartamento de Matemática 

Calendarização  
 ●A definir pela Sociedade Portuguesa de Matemática 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
●Testes do concurso do canguru enviado pela SPM e  ●Professores do Subdepartamento de Matemática 
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fotocopiados na escola 

●Fotocópias dos diplomas e dos inquéritos 

●Prémios para os alunos vencedores 

Custo 
50€ 

 

VISITAS DE ESTUDO Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

 

Atividade  
Visita de Estudo  5º, 8º e 9º ano 

Descrição sumária da atividade 
 Visita de estudo ao Centro de Ciência Viva da Floresta de Proença – a - Nova 

Objetivos 
 Reconhecer a  floresta como fonte de conhecimento; 

 S ublinhar a necessidade da atualização contínua do conhecimento científico para uma gestão eficaz do meio 

ambiente; 

 Realizar  experiências interativas, contando com o apoio de uma mediateca, de um auditório, de um laboratório, de 

uma "experimenteca" e de espaços expositivos quer no interior quer no exterior.  

 Realizar atividades que têm como príncipal objetivo desenvolver o:tocar, experimentar , descobrir, imaginar, 
sonhar… 

Público-Alvo 
  Alunos do 2º e 3º ciclos – 5º Ano; 8º e 9º Ano 

Coordenadores  Colaboradores 
 Mª Céu Carvalho  Prof. De Ciências Naturais  

Calendarização  
 24 de abril 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

------------------------------------------------------------------  Professores acompanhantes 

Custo 
 A definir.  

 

VISITAS DE ESTUDO Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

 

Atividade  
Visita de Estudo  6º ano  

Descrição sumária da atividade 
 Visita de estudo à Tapada Nacional de Mafra e Aldeia do Sobreiro 

Objetivos 
 Fomentar a curiosidade científica e ir ao encontro dos conteúdos programáticos; 

 Conhecer uma grande diversidade de ecossistemas; 

  Conhecer as principais espécies vegetais e animais que ocorrem na TNM; 

  Identificar várias espécies de plantas; 

  Descobrir plantas aromáticas e medicinais. Conhecer algumas características destas espécies e o seu uso. 

Público-Alvo 
  Alunos do 2º ciclo – 6º 

Coordenadores  Colaboradores 
 Mª Céu Carvalho e Susana Marques  Prof. De Ciências Naturais/EV e ET  

Calendarização  
 13 de março 
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Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

------------------------------------------------------------------  Professores acompanhantes 

Custo 
 A definir.  

 

VISITAS DE ESTUDO Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

Atividade  
Visita de Estudo – a Lisboa (Planetário e Museu de arqueologia) 

Descrição sumária das atividades 
  Visita de estudo  

Objetivos 
 Permitir o contacto com fontes arqueológicas; 

 Estimular o empenho na preservação patrimonial; 

 Promover o contacto com manifestações artísticas diversificadas; 

 Fomentar as relações entre pares e entre professor/aluno. 

Público-Alvo 
 Alunos do 7.º ano de escolaridade.  

Coordenadores  Colaboradores 
 Professores do subdepartamento de História ET 3º 

ciclo Geografia e CFQ 

 Professores e alunos do 7º ano 

Calendarização  
 24 de abril 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Guião da Visita  Professores 

Custo 

Gastos inerentes à viagem. 

 

VISITAS DE ESTUDO Departamento Curricular de Expressões 

 

Atividade  
Visita de estudo ao Porto   

Descrição sumária da atividade 

Museu de Serralves e Circuito histórico do Porto 

Objetivos 
 Incentivar e desenvolver o gosto pela Expressão Artística. 

 Vivenciar um espaço cultural e artístico e as suas obras. Ter um contacto direto com a obra de arte. 

 Promover o gosto pela arte contemporânea; conhecer várias linguagens plásticas; identificar uma obra de arte 

Público-Alvo 
     Alunos do 8ºano de escolaridade. 

 Comunidade escolar 

Coordenadores  Colaboradores 
 Isabel do Rosário Nogueira e Alexandra Duarte  Em articulação com professoras de História e 

Geografia 

Calendarização  
 24 abril 
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Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
   Professora de Educação Visual/alunos do 8ºano 

Custo 
A definir 

 

3º PERÍODO  MAIO 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

 

Atividade  
Dia da Energia 

Descrição sumária da atividade 
  Exposição de trabalhos dos alunos (a madeira como fonte de energia: como tudo começou…a revolução industrial, 

máquina a vapor, a madeira, a desflorestação, consequências do progresso, …) 

Objetivos 
 Sensibilizar a comunidade escolar para os problemas ambientais. 

 Conhecer outras formas de energia alternativas 

Público-Alvo 
  Alunos do 3º ciclo 

Coordenadores  Colaboradores 
 Coordenadora do subdepartamento de Físico-Química 

e Eco-Escolas 

      Professores de Ciências Naturais e Ciências Físico-

químicas 

Calendarização  
 Maio 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Material passível de ser reciclado 

 … 

 Professores dos Subdepartamentos de Ciências 

Naturais e Ciências Físico-Química 

Custo 
A definir 

 

PROJETO SECÇÃO EUROPEIA FRANCÓFONA 

 
Atividades  

1. Aprendizagem da língua francesa (aulas de francês e de educação visual). 

2. La Forêt des Attentes 

3. Viagem de estudo (França ou outro país francófono) em articulação com o Clube Europeu. 

Descrição sumária das atividades 

1. Lecionação dos conteúdos programáticos das disciplinas de francês e de Educação Visual (em francês). 

2. Construção de árvores com mensagens em língua francesa alusivas aos problemas ambientais/preservação do planeta 

Terra. 

3. Divulgação no átrio da escola em articulação com a DNL (Educação Visual) e conteúdos programáticos de Ciências 

Naturais e Geografia no dia 21 de Março (Dia da floresta). 

4. O plano da viagem assim como o país a visitar serão posteriormente dados a conhecer porque carecem da aprovação 

e eleição dos alunos e respetivos encarregados de educação.  

Objetivos 

Motivar para uma aprendizagem mais eficaz da língua francesa; 

Promover a diversidade cultural; 

Reforçar/aperfeiçoar a aprendizagem da língua francesa através da elaboração de frases/textos/poemas, mobilizando 
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conhecimentos adquiridos em Ciências Naturais, e Geografia nomeadamente relativos ao tema Sustentabilidade na 

Terra; 

Reforçar a aprendizagem consciente da importância de atuar ao nível do sistema Terra de forma a não provocar 

desequilíbrios; 

Produzir objetos plásticos explorando temas, ideias e situações;  

Conceber objetos plásticos e gráficos aplicando regras da comunicação visual; 

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

Desenvolver projetos interdisciplinares;  

Público-Alvo 

Alunos do 8º A 

Alunos do 8ºA  

Alunos do 8ºA e alunos do Clube Europeu 

Coordenadores  Colaboradores 

Graça Morgado e Isabel Nogueira 

Clube Europeu (Graça Morgado e Isabel Nogueira) e 

António Sousa 

Docente de Ciências Naturais 

Docentes de francês 

Calendarização  

Durante o ano letivo 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

Papel de jornal; papel reciclado, espelhos, cola branca, 

arame e tintas. 

Material logístico 

Graça Morgado e Isabel Nogueira 

Clube Europeu (Graça Morgado e Isabel Nogueira) e António 

Sousa. 

Custo 

Verba atribuída aos subdepartamentos de Francês e Educação visual. 

A realização desta atividade depende do aval dos Pais/ encarregados de educação, pelo que o custo da mesma e a data 

da sua realização só poderão ser indicados posteriormente.  
 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões/Línguas 
 

Atividade  
 Comemoração do Dia da Europa: “À descoberta de novos sabores” (dia gastronómico) 

   Eventual visita de estudo a um país francofóno, em articulação com o projeto Secções Europeias francófonas. 

Descrição sumária da atividade 
Ementa diferente com pratos europeus no refeitório da escola (9 de maio) 

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 

Público-Alvo 

 Alunos do 8º A e do Clube Europeu. 

 Comunidade escolar 

 Pais/Encarregados de Educação 

Coordenadores  Colaboradores 
 Graça Morgado  Isabel do Rosário Nogueira 

Calendarização  
 3º período  9 de maio 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 A definir  Professoras do clube europeu/alunos 

Custo 
A definir 
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Comemorações e Efemérides Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

Atividade  
Comemoração do Dia da Europa (articulação com o Clube Europeu) 

Descrição sumária da atividade 
Exposição de trabalhos realizados pelos alunos no âmbito do tema “União Europeia” 

Objetivos 
 Comemorar o Dia da Europa; 

 Identificar e localizar os países da U.E; 

 Apresentar as fases de adesão à U.E e respetivos países; 

 Identificar os critérios de adesão à U.E; 

 Incutir nos jovens o espírito de cidadania europeia; 
 Respeitar e valorizar a diversidade cultural do espaço europeu. 

Público-Alvo 
  Alunos dos 7º  

Coordenadores  Colaboradores 
 Fátima Esteves  Alexandra Duarte 

Calendarização  
 Semana de 5 a 12 de Maio 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Cartolinas brancas 

 Lápis de cor 

 Marcadores 

 Professoras 

 Alunos do 7º ano 

Custo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VISITAS DE ESTUDO Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

Atividade  
Visita de Estudo ao Norte 

Descrição sumária da atividade 
 Visita ao Santuário do Sameiro e Bom Jesus de Braga; 

 Visita a um Museu, ao centro histórico e ao Castelo de Guimarães; 

 Visita à Penha (viagem em Minitrem e descida para a cidade no Teleférico); 

 Cruzeiro no Rio Douro «Cruzeiro das Pontes»; 

 Visita às caves do vinho do Porto “Porto Offley”. 

Objetivos 
 Desenvolver o crescimento pessoal; 

 Experienciação de valores cívicos, morais e religiosos; 

 Refletir acerca das relações sociais entre adolescentes, fomentando um relacionamento saudável. 
Público-Alvo 
  Alunos do 3º Ciclo – 9º Ano 

Coordenadores  Colaboradores 
 Sílvia Duarte  Prof. Isabel Lourenço; Alexandra e Mário 

Calendarização  
 3º Período – Maio 
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Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

_________________________________________  Professores acompanhantes 

Custo 
+/- 60€ 

 

3º PERÍODO  JUNHO 

 

CONCURSOS 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

 

Atividade  
Abelhinha Matemática 

Descrição sumária da atividade 
 ●Concurso que contribui para a popularização e promoção da matemática nos jovens. 

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 a resolver questões matemáticas.  

  ●Melhorar as técnicas de resolução de problemas.  

  ●Conseguir que cada aluno, através da Matemática, se sinta bem consigo mesmo e com os demais colegas. 

Público-Alvo 
 ●Alunos dos 2º e 3º ciclos 

Coordenadores  Colaboradores 
 ●Coordenadora do Subdepartamento de Matemática  ●Professores do Subdepartamento de Matemática 

Calendarização  
 Inicio do 3º período 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
●Fotocópias dos enunciados 

●Fotocópias dos diplomas e dos inquéritos 

●Prémios para os alunos vencedores 

 Professores do Subdepartamento de Matemática 

Custo 
50€ 

 

 

Atividade  
Atelier de Matemática 

Descrição sumária da atividade 
Sala aberta com atividades matemáticas variadas para os alunos, jogos manipulativos e interativos. 

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. 

ATIVIDADES RECREATIVAS 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
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Público-Alvo 
 ●Alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos de escolaridades  

Coordenadores  Colaboradores 
 ●Coordenadora do Subdepartamento de Matemática  ●Professores do Subdepartamento de Matemática 

Calendarização  
 ●Final do 3º período 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 ●Jogos 

 ●Materiais manipuláveis 

 ●Fotocópias 

 ●Equipamento informático: Smartboard, projetor, 
computadores, jogos educativos, software interativo 

 ●Professores do Subdepartamento de Matemática 

Custo 
20€ 

 

 

Atividade  
Olimpíadas Nacionais da Biologia Júnior 

Descrição sumária da atividade 
 ●Campeonato escolar (com eliminatórias e final): testes com questões relativas aos conteúdos programáticos dos 7º,8º e 

9º ano de Ciências Naturais. As provas escritas são individuais e sem consulta.  

Objetivos  
 ●Estimular o interesse dos estudantes pela disciplina de Biologia, em particular fomentando o interesse pelo ensino 

prático, laboratorial, desta disciplina; 

  ●Estimular o interesse dos alunos pela Biologia e pela participação nas Olimpíadas Sénior; caso seja essa a sua opção 

para o 10º ano; 

 ●Relacionar a Biologia com a realidade económica e social (ecologia, biotecnologia, conservação, etc.) promovendo uma 

melhor cidadania; -Promover intercâmbio de ideias e de experiências entre os estudantes. 

 ●Estimular o gosto e o prazer pelo Ensino e pela Aprendizagem da Biologia ao nível do 3º ciclo e para os níveis 

superiores. 

Público-Alvo 
●Alunos dos 3º ciclos de escolaridade ( 9º ano) 

Coordenadores  Colaboradores 
 ●Professora Sílvia Canteiro  Professores de CN 

Calendarização  
 A definir pela ordem dos Biólogos 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
●Testes enviados pela Ordem dos Biólogos e 

fotocopiados na escola; 

●Fotocópias com outra informação enviada pela Ordem 

dos Biólogos; 

●Fotocópias dos diplomas; 

 Professores de Ciências Naturais 

Custo 
A definir 

 

 

 

 

ATIVIDADES RECREATIVAS 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
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ATIVIDADES DESPORTIVAS Departamento Curricular de Expressões 

 

Atividade  
Passeio de BTT – Encerramento das atividades desportivas 

Descrição sumária da atividade 
Percurso de BTT a realizar com os alunos inscritos  

Objetivos 
Desenvolver o gosto por actividades em contacto com a natureza; 

Promover o gosto pela prática desportiva. 

Público-Alvo 
  Alunos do 2º e 3º Ciclos 

Coordenadores  Colaboradores 
 Professores de Educação Física   

Calendarização  
 Final do 3º Período – 14 de junho – 9h00m  

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Bicicletas (dos alunos), capacetes (obrigatório), 

cronómetros, fita balizadora, walkie-talkie e fichas 

de registo. 

 Professores de Educação Física 

Custo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Atividade  
Festa de encerramento do ano letivo 

Descrição sumária da atividade 
Espetáculo para os alunos / Apresentações diversificadas 

Lanche / convívio 

Objetivos 
 Promover as relações humanas e sociais. 

 Incentivar a participação da família nas escolas e a co-responsabilização que lhes cabe no processo educativo. 

 Reforçar a ideia de convívio e partilha. 

 Valorizar saberes. 

 Reforçar práticas de articulação entre os vários níveis de ensino. 

Público-Alvo 
 Alunos, educadores, professores e elementos da comunidade educativa.  

Coordenadores  Colaboradores 
 Educadores e Professores Titulares de Turma.  Professores AEC; Assistentes Operacionais; 

Encarregados de Educação; Associações de Pais, CAF 

e Autarquias. 

Calendarização  
 No último dia de atividades letivas 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. 
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COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 

 

Atividade  
Comemoração do Dia da Energia 

Descrição sumária da atividade 
Produção de moinhos de vento a colocar nos canteiros dos alunos no dia da energia.  

Objetivos 
 Sensibilizar para a importância de uma utilização racional dos recursos energéticos; 

 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 em grupo e de 

trabalho interdisciplinar 

Público-Alvo 
 Alunos do 5º ano 

Coordenadores  Colaboradores 
 Susana Marques  Professora de ET 

Calendarização  
 Último período 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Materiais de desgaste (papéis, rolhas de cortiça, 

missangas, palhinhas ou paus de espetadas e materiais 

de pintura); 

 Fichas informativas; 

 Alunos das turmas de 5º ano; 

 Professoras de ET e CN; 

 Coordenador "Eco-escolas" 

 

Custo 
10 € 

 

OUTRAS ATIVIDADES Departamento Curricular de Expressões 

 

Atividade  
Desfile/coreografia com chapéus 

Descrição sumária da atividade 
Execução de chapéus alusivos a um tema (habitantes da floresta); 

Desfile coreografado dos chapéus (coreografia criada e ensaiada pelas docentes de educação física) 

Objetivos 
 Executar trabalhos subordinados a um tema; 

 Utilizar os elementos visuais para o enriquecimento de mensagens visuais; 

 Executar projetos aplicando devidamente materiais e técnicas; 

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

trabalho interdisciplinar. 

Público-Alvo 
     Alunos do 6ºano de escolaridade. 

 Comunidade escolar 

Coordenadores  Colaboradores 
Susana Marques Professoras de educação tecnológica do 2º ciclo Prof.ª 

Marina Cardoso e Dulce Gomes 
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Calendarização  
 Final do terceiro período (junho) 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Materiais recicláveis; 

 Cartão e cartolinas; 

 Cola, tesouras, agrafos, fita adesiva; 

 Tintas e pincéis 

 Professoras de Educação  Tecnológica/alunos 

 Professores de Ed. Física – 2ºciclo 

Custo 
Verba da disciplina de Educação Tecnológica 

 

OUTRAS ATIVIDADES Departamento Curricular de Expressões 

 

Atividade  
Produção de Contos ilustrados subordinados ao tema "A Floresta" 

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. Resumo dos mesmos realizados na disciplina de Português. Elaboração de dese nhos 

ilustrativos relativos aos resumos 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; 

 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 

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 
10 € 

 

OUTRAS ATIVIDADES Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

Atividade  
Desfile de personagens históricas 

Descrição sumária da atividade 
 Os alunos irão desfilar representando diversas personagens da História. 

Objetivos 
 Valorizar e partilhar saberes; 
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 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 
Alunos dos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º 

Coordenadores  Colaboradores 
 Professores de História e Português  Encarregados de educação. 

Calendarização  
 Final do ano letivo 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Fornecidos pelos participantes.  Professores acompanhantes 

Custo 
Sem custos 

 

COMEMORAÇÕES / EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Expressões 

 

Atividade  
Comemoração do Dia Mundial do Ambiente 

Descrição sumária da actividade 
Criação da floresta encantada 

Objectivos 
 Promover o espírito de colaboração; 

 Dar a conhecer o trabalho desenvolvido nas aulas de Educação Tecnológica; 

 Desenvolvimento de competências específicas de Educação Tecnológica ao nível do Projecto Tecnológico 

 Promover a consciência e o sentido de responsabilidade no futuro do ambiente. 

Público-Alvo 
  Comunidade educativa 

Coordenadores  Colaboradores 
 Professora de Educação Tecnológica 

 Professores responsáveis pelo Clube Europeu 

 

Calendarização  
 Semana do Dia Mundial do ambiente. 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Cola de contacto, madeira, caixas de cartão, jornais 

e tinta de água. 

 Alunos de ET- 7º ano 

Custo 
100 euros 

 

OUTRAS ATIVIDADES Departamento Curricular de Expressões 

 
Atividade 
“Feira das profissões” 

Descrição sumária da actividade 
Convite a diferentes escolas profissionais para uma mostra das suas ofertas em termos de percursos formativos. 
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Objetivos 
 Permitir aos alunos recolher informações sobre diferentes profissões. 

 Dar a conhecer diferentes percursos formativos. 

Público-Alvo 
  Alunos do 8º e 9º ano de escolaridade. 

Coordenadores  Colaboradores 
 Elsa do Lago de Matos 

 Alexandra Duarte 

 Prof. Elsa Mateus 

Calendarização  
Junho de 2013 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 ------------------------------------------------------  Professora e alunos de Educação Tecnológica. 

Custo 
20 euros 

 

EXPOSIÇÕES Departamento Curricular de Expressões 

 

Actividade  
Exposição de trabalhos subordinado ao tema Património  

Descrição sumária da actividade 
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. 

Objectivos 
 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 

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 
Verba da disciplina de educação visual 
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EXPOSIÇÕES Departamento Curricular de Expressões 

 

Atividade:  
Fim do Ano letivo 

Descrição sumária da atividade 
Apresentação de atividades desenvolvidas no âmbito das aulas de Educação Musical 

Grupos instrumentais e vocais. 

Objetivos 
Fruir a música em épocas festivas 

Promover atividades no sentido do desenvolvimento de competências rítmicas e melódica 

Público-Alvo 
 Comunidade Escolar 

Coordenadores  Colaboradores 
Professora  de Educação Musical  

Calendarização  
 Junho 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
Instrumentos musicais 

Aparelhagem e microfones 

Professora de Educação Musical  

Alunos do segundo ciclo 

Custo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OUTRAS ATIVIDADES Departamento Curricular de Matemática e Ciências experimentais 

 

Atividade:  
“Feira verde”- Dia do Ambiente 

Descrição sumária da atividade 
 Recolha de produtos para venda. O produto obtido reverterá a favor de uma instituição APPC de Leiria 

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

saudáveis e conscientes. 

 Reconhecer alimentos saudáveis. 

 Incrementar a solidariedade e o voluntarismo .  

Público-Alvo 
  Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade 

Coordenadores  Colaboradores 
 Professora Sílvia Canteiro e Mª Céu Carvalho 

 PES 

 Professores Ciências Naturais 2º e 3º Ciclos  

Calendarização  
Junho – Dia do ambiente 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Frutas e legumes diversificados  Professores dos Subdepartamentos de Ciências 

Naturais; Pais/EE; Assistentes operacionais 

Custo 
 A definir 
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CONCURSOS 

/COMPETIÇÕES 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

 

Atividade  
Campeonato do SuperTmatik 

Descrição sumária da atividade 
 Concurso do jogo de cartas, Super Tmatik, 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 envolvidos. 

  Melhorar o cálculo mental. 

  Desenvolver destrezas numéricas e de cálculo. 

 Reforçar a componente lúdica na aprendizagem da Matemática; Ciências Naturais e Ciências Físico-Químicas 

Público-Alvo 
 Alunos do 2º ciclo de escolaridade ( Matemática e Ciências Naturais) e 3º Ciclo ( Ciências Naturais e Ciências Físico- 

Químicas) 

Coordenadores  Colaboradores 
 Coordenadora do Subdepartamento de Matemática; 

Ciências Naturais e Ciências Físico -Químicas 

 Professores dos Subdepartamentos do DMCE 

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 Matemática; CN e 

Ciências Físico-Químicas 

Custo 
------------------------------------ 

 

1º, 2º E 3º PERÍODOS  AO LONGO DO ANO LETIVO 

 

 EXPOSIÇÔES 

 

Departamento Curricular do 1º Ciclo 
 

Atividade  
 Exposição Virtual/Blog http://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. 

 Expor as boas práticas. 

 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.  

http://colmeias1ceb.blogspot.com/
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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. 

 

VISITAS DE ESTUDO Departamento Curricular do Pré-Escolar 
 

Atividade  

Visitas de estudo 

Descrição sumária da actividade 

 .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. 

Objectivos 

 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 CAF/outras entidades 

Calendarização  

 Ao longo do ano letivo 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 A Requisitar   Educadores/famílias/comunidade educativa/assistentes operacionais/ 

Custo 

A definir por cada visita 

 

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. 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013 

 

106/131 

 

 

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 
 Nélia Guerra  Professores de Ciências Naturais 

 Alunos do 2º e 3º ciclos. 

Calendarização  
Ao longo do ano 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Placar; folhas brancas A4  Professores ciências naturais; alunos 

Custo 
A definir 

 

EXPOSIÇÕES Departamento Curricular de Expressões 

 

Atividade  
Exposição de trabalhos ao longo do ano 

Descrição sumária da atividade 
Exposição de trabalhos realizados pelos alunos, ao longo do ano. – Blog de parede. Pretende-se que esta atividade 

privilegie a articulação com o Projeto aLer+. Tanto pelo apelo à leitura, como pela realização/exposição dos “trabalhos 

artísticos” resultantes das diversas leituras efetuadas.   

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  
 Ao longo do ano 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Materiais de desgaste  

 Uma placa de esferovite /corticite 

 Docentes e alunos de educação especial  

Custo 
50.00€ 

OUTRAS ATIVIDADES 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
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EXPOSIÇÕES Departamento Curricular de Expressões 

 

Atividade  
Exposições 

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 directo (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 /Carla Cardoso   

Calendarização  
 Ao longo do ano letivo 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Material específico à disciplina de Educação Visual 

 

 Professoras de Educação Visual/alunos 

Custo 
Verba da disciplina de Educação Visual 

 

EXPOSIÇÕES Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

Atividade  
Exposição 

Descrição sumária da atividade 
Exposição de trabalhos realizados pelos alunos 

Objectivos 
 Estimular a criatividade; 

 Desenvolver o sentido critico e cívico em relação ao património cultural e à necessidade de o preservar; 

 Desenvolver o espírito de iniciativa, hábitos e métodos de organização de autonomia; 

 Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação; 

 Consolidar conteúdos programáticos. 
 

Público-Alvo 
  Comunidade escolar 

 Comunidade envolvente 

Coordenadores  Colaboradores 
 Professores de História  Professores e alunos 

Calendarização  
 Ao longo do ano lectivo 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
Adequados ao tipo de trabalhos a apresentar. ------------------------------------------------------------- 

Custo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EXPOSIÇÕES Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

Atividade  
Exposição 

Descrição sumária da atividade 
Exposição de maquetas realizadas pelos alunos de aldeias do Neolítico 

Objectivos 
 Valorizar e partilhar saberes; 

 Desenvolver o sentido estético; 

 Incutir valores de respeito e gosto pelos espaços da Escola. 

 Estimular a criatividade; 

 Desenvolver o sentido critico 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  Professores e alunos 

Calendarização  
 1º Período – 6 a 13 de Novembro 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
A definir. ------------------------------------------------------ 

Custo 
Dependentes dos materiais a utilizar 

 

EXPOSIÇÕES Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

Atividade  
Exposição 

Descrição sumária da atividade 
Exposição de maquetas realizadas pelos alunos sobre o Egito 

Objectivos 
 Valorizar e partilhar saberes; 

 Desenvolver o sentido estético; 

 Incutir valores de respeito e gosto pelos espaços da Escola. 

 Estimular a criatividade; 

 Desenvolver o sentido critico 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  Professores e alunos 
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Calendarização  
 1º Período  

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
A definir. ------------------------------------------------------ 

Custo 
Dependentes dos materiais a utilizar 

 

OUTRAS ATIVIDADES Departamento Curricular de Línguas 

 
Atividades  

La Forêt des Attentes 

Viagem de estudo (França ou outro país francófono) em articulação com o Clube Europeu. 

Descrição sumária das atividades 

Construção de árvores com mensagens em língua francesa alusivas aos problemas ambientais/preservação do planeta 

Terra. 

Divulgação no átrio da escola em articulação com a DNL (Educação Visual) e conteúdos programáticos de Ciências 

Naturais e Geografia no dia 21 de Março (Dia da floresta). 

O plano da viagem assim como o país a visitar serão posteriormente dados a conhecer porque carecem da aprovação e 

eleição dos alunos e respetivos encarregados de educação.  

Objetivos 

Desenvolver projetos interdisciplinares;  

Reforçar/aperfeiçoar a aprendizagem da língua francesa através da elaboração de frases/textos/poemas, mobilizando 

conhecimentos adquiridos em Ciências Naturais, e Geografia nomeadamente relativos ao tema Sustentabilidade na 

Terra; 

Reforçar a aprendizagem consciente da importância de atuar ao nível do sistema Terra de forma a não provocar 

desequilíbrios; 

Produzir objetos plásticos explorando temas, ideias e situações;  

Conceber objetos plásticos e gráficos aplicando regras da comunicação visual; 

Motivar para uma aprendizagem mais eficaz da língua francesa; 

Promover a diversidade cultural; 

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

Público-Alvo 

Alunos do 8º A 

Alunos do 8ºA e alunos do Clube Europeu 

Coordenadores  Colaboradores 

 Graça Morgado e Isabel Nogueira 

 Clube Europeu (Graça Morgado e Isabel Nogueira) e 

António Sousa 

Docente de Ciências Naturais 

Docentes de francês 

Calendarização  

Até 21 de Março 

Durante o ano letivo 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

Papel de jornal; papel reciclado, espelhos, cola branca, 

arame e tintas. 

Material logístico 

Graça Morgado e Isabel Nogueira 

Clube Europeu (Graça Morgado e Isabel Nogueira) e 

António Sousa. 

Custo 

Verba atribuída aos subdepartamentos de Francês e Educação visual. 

A realização desta atividade depende do aval dos Pais/ encarregados de educação, pelo que o custo da mesma e a data 

da sua realização só poderão ser indicados posteriormente.  

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013 

 

110/131 

Atividade  

As Cores da Escrita  

Descrição sumária da actividade  

A actividade consiste na ilustração de textos trabalhados em sala de aula e produção de textos pelos alunos ao longo do 

ano e respetiva divulgação/exposição na Biblioteca. 

Objectivos 

 Promover outras leituras dos textos narrativos trabalhados em aula; 

 Escrever com autonomia e fluência diferentes tipos de texto adequados ao contexto, às finalidades, aos 

destinatários e aos suportes da comunicação; 

 Produzir textos em português-padrão, recorrendo a vocabulário diversificado e a estruturas gramaticais com 

complexidade sintática; 

 Promover a divulgação das produções dos alunos junto da comunidade escolar. 

Público-Alvo 

   Alunos do 3º ciclo. 

Coordenadores  Colaboradores 

 Adelaide Gaspar e Cristina Cardoso   

Calendarização  

 Sempre que for oportuno ao longo do ano letivo 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 

 Material de desgaste rápido.  Professores da disciplina de Português. 

Custo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

OUTRAS ATIVIDADES Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

Atividade  
Jornal de Parede de Geografia 

Descrição sumária da atividade 
Divulgar informação pertinente e atualizada sobre assuntos do Nosso Mundo à comunidade escolar. 

Objetivos 
 Reforçar, na comunidade escolar, o gosto pela Geografia 

 Consolidar e desenvolver as competências da Geografia através da pesquisa e reflexão sobre assuntos concretos  

 Reforçar as competências da leitura e interpretação de informação geográfica na comunidade escolar 

 Divulgar trabalhos/atividades realizadas pelos alunos no âmbito da Geografia 

Público-Alvo 
  Alunos do 3º ciclo de Geografia  

Coordenadores  Colaboradores 
 Fátima Esteves  ……………………………… 

Calendarização  
 Mensal 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
 Papel cenário 

 Cartolinas 

 Material de desgaste 

 Professoras de Geografia 

 Alunos do 3º ciclo 

Custo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013 

 

111/131 

COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

Atividade  
Comemoração de Efemérides da História de Portugal 

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 critico 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. 

Público-Alvo 
  Comunidade escolar 

 Comunidade envolvente 

Coordenadores  Colaboradores 
 Professores de História  Professores e alunos 

Calendarização  
 Ao longo do ano lectivo. 

Recursos Educativos 

Materiais Humanos 
Adequados ao tipo de trabalhos a 

apresentar. 
------------------------------------------------------------- 

Custo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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REUNIÕES DO CONSELHO PEDAGÓGICO (CP) 
 

 

 

 

Nº DA SESSÃO ORDINÁRIA DATAS 

1º Conselho Pedagógico 3 de setembro de 2012 

2º Conselho Pedagógico 16 de outubro de 2012 

3º Conselho Pedagógico 6 de novembro de 2012 

4º Conselho Pedagógico 4 de dezembro de 2012 

5º Conselho Pedagógico 8 de janeiro de 2013 

6º Conselho Pedagógico 5 de fevereiro de 2013 

7º Conselho Pedagógico 5 de março de 2013 

8º Conselho Pedagógico 9 de abril de 2013 

9º Conselho Pedagógico 7 de maio de 2013 

10º Conselho Pedagógico 4 de junho de 2013 

11º Conselho Pedagógico 12 de julho de 2013 

12º Conselho Pedagógico 19 de julho de 2013 
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PLANO DO CONSELHO PEDAGÓGICO 
 

ATIVIDADE ASSUNTOS A TRATAR CALENDARIZAÇÃO 

Reunião do 

Conselho 

Pedagógico 

Aprovar critérios objetivos de seleção para efeitos de contratação de 

docentes. 

Aprovar programa de atividades para abertura das aulas. 

Aprovar documentação a facultar aos pais e encarregados de educação (1º Ciclo 

/ 2º e 3º Ciclo). 

Aprovar calendário de Reuniões do Departamento Curricular da Educação Pré-

Escolar, do 1º Ciclo e dos Conselhos de Turma para planificação do trabalho a 

desenvolver com os grupos/turmas. 

Definir e aprovar procedimentos a respeitar nas reuniões do Departamento 

Curricular da Educação Pré-Escolar, do 1º Ciclo e dos Conselhos de Turma. 

Analisar a situação dos alunos cuja língua materna não é o Português. 

Analisar a situação dos alunos com planos de acompanhamento. 

Apreciar a distribuição das horas do Crédito Global de Horas. 

Aprovar o plano anual de ocupação plena dos tempos escolares dos alunos.  

Fazer o ponto da situação dos documentos orientadores do Agrupamento. 

Ter conhecimento de informações / assuntos e aprovar propostas das 

estruturas intermédias de gestão e comissões de trabalho. 

setembro de 2012 

Reunião do 

Conselho 

Pedagógico 

Aprovar regimento específico do conselho pedagógico. 

Aprovar os regimentos dos departamentos curriculares. 

Aprovar o Calendário de Reuniões de Avaliação / Entrega das avaliações aos 

Pais/Encarregados de Educação. 

Apresentar o ponto de situação relativo ao processo de operacionalização da 

renovação do contrato de autonomia. 

Apresentar as propostas de alteração ao Regulamento Interno. 

Aprovar o Plano Anual de Atividades 2012/2013. 

Apreciar os planos de melhoria departamental elaborados com base no Projeto 

Educativo / Plano de Melhoria 2012/2013. 

Ter conhecimento de informações / assuntos e aprovar propostas das 

estruturas intermédias de gestão e comissões de trabalho. 

outubro de 2012 

Reunião do 

Conselho 

Pedagógico 

Aprovar orientações / procedimentos para as reuniões de avaliação sumativa do 

1º período. 

Aprovar o programa de encerramento das atividades escolares do 1º Período. 

Ter conhecimento de informações / assuntos e aprovar propostas das 

estruturas intermédias de gestão e comissões de trabalho. 

novembro de 2012 

Reunião do 

Conselho 

Pedagógico 

Analisar os resultados da avaliação formativa do 1º Período. 

Ter conhecimento de informações / assuntos e aprovar propostas das 

estruturas intermédias de gestão e comissões de trabalho. 

dezembro de 2012 

Reunião do 

Conselho 

Pedagógico 

Avaliar o cumprimento das planificações. 

Analisar o sucesso/insucesso obtido no final do 1º período. 

Debater e aprovar propostas de reforço e de estratégias de diferenciação 

pedagógica.  

Definir metodologias de ensino/estratégias de remediação e enriquecimento 

curricular. 

Ter conhecimento de informações / assuntos e aprovar propostas das 

estruturas intermédias de gestão e comissões de trabalho. 

janeiro de 2013 
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ATIVIDADE ASSUNTOS A TRATAR CALENDARIZAÇÃO 

Reunião do 

Conselho 

Pedagógico 

Avaliar o cumprimento das planificações. 

Proceder à avaliação intermédia do Plano Anual de Atividades 2012/2013. 

Monitorizar e avaliar o desenvolvimento dos planos de melhoria 

departamental elaborados com base no Projeto Educativo / Plano de 

melhoria 2012/2013. 

Ter conhecimento de informações / assuntos e aprovar propostas 

das estruturas intermédias de gestão e comissões de trabalho. 

fevereiro de 2013 

Reunião do 

Conselho 

Pedagógico 

Analisar os resultados das reuniões de avaliação formativa do 2º Período. 

Definir metodologias de ensino/estratégias de remediação e enriquecimento 

curricular. 

Em relação à avaliação sumativa externa do 4º, 6º e 9º ano de escolaridade 

(Exames de equivalência à frequência e exames de alunos com necessidades 

educativas especiais de carácter prolongado): 

- Definir os respetivos critérios de elaboração e classificação das 

provas, sob proposta do grupo disciplinar/departamento curricular;  

- Aprovar a matriz da prova proposta pelo respetivo grupo disciplinar 

/departamento curricular, da qual constem as aprendizagens e as 

competências de ciclo a avaliar, a estrutura da prova, respetivas 

cotações e os critérios de classificação. 

- Conhecer a equipa de 2 professores para cada disciplina (1 professor 

profissionalizado dessa disciplina que será o coordenador e 1 

professor que tenha lecionado a disciplina), responsável pela 

elaboração da respetiva prova. 

Aprovar orientações / procedimentos para as reuniões de avaliação sumativa 

do 2º período. 

Ter conhecimento de informações / assuntos e aprovar propostas 

das estruturas intermédias de gestão e comissões de trabalho. 

março de 2013 

Reunião do 

Conselho 

Pedagógico 

Avaliar o cumprimento das planificações. 

Analisar o sucesso/insucesso obtido no final do 2º período. 

Debater e aprovar propostas de reforço e de estratégias de diferenciação 

pedagógica.  

Definir metodologias de ensino/estratégias de remediação e enriquecimento 

curricular. 

Elaborar uma proposta de critérios de distribuição do serviço de vigilâncias 

tendo em conta a distribuição de serviço para o final do ano letivo. 

Ter conhecimento de informações / assuntos e aprovar propostas 

das estruturas intermédias de gestão e comissões de trabalho. 

abril de 2013 

Reunião do 

Conselho 

Pedagógico 

Aprovar orientações / procedimentos para as reuniões de avaliação sumativa 

do 3º período. 

Monitorizar e avaliar o desenvolvimento dos planos de melhoria 

departamental elaborados com base no Projeto Educativo / Plano de 

melhoria 2012/2013. 

Aprovar proposta de aulas de apoio para os alunos do 9º ano sujeitos a 

exame nacional a Língua Portuguesa e Matemática, a operacionalizar no 

decurso do mês de Junho entre o final do 3º Período e a data dos exames. 

Ter conhecimento de informações / assuntos e aprovar propostas 

das estruturas intermédias de gestão e comissões de trabalho. 

maio de 2013 
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ATIVIDADE ASSUNTOS A TRATAR CALENDARIZAÇÃO 

Reunião do 

Conselho 

Pedagógico 

Planificar a gestão estratégica para o ano letivo seguinte. 

Adotar manuais escolares. 

Ter conhecimento de informações / assuntos e aprovar propostas 

das estruturas intermédias de gestão e comissões de trabalho. 

junho de 2013 

Reunião do 

Conselho 

Pedagógico 

Decidir sobre propostas de retenção repetida dos alunos do 1º, 2º e 

3ºciclos. 

Aprovar os planos de acompanhamento dos alunos que ficaram retidos. 

Avaliar globalmente os planos de recuperação implementados. 

Elaborar e aprovar o relatório de avaliação sobre a execução dos planos 

implementados ao abrigo do Despacho Normativo nº 50/2005, de 9 de 

novembro. 

Elaborar e aprovar o relatório de avaliação relativo às modalidades 

adotadas, recursos mobilizados e avaliação dos resultados alcançados pelos 

alunos e alunos cuja língua materna não é o português, nos termos previstos 

número 4 do artº 7º do Despacho Normativo nº 7/2006, de 6 de Fevereiro. 

Fazer o balanço do cumprimento das planificações e aprovação de 

estratégias/medidas a adotar no próximo ano letivo. 

Apreciar o relatório de autoavaliação do Agrupamento. 

Avaliar o desenvolvimento dos planos de melhoria departamental elaborados 

com base no Projeto Educativo. 

Apreciar e aprovar o relatório de avaliação do grau de execução e de 

eficácia do 2º ano de desenvolvimento do Projeto Educativo 2011/2015. 

Apreciar e aprovar o relatório de avaliação do grau de execução e de 

eficácia do Plano Anual de Atividades 2012/2013. 

Analisar e aprovar as propostas para o Plano Anual de Atividades 

2013/2014. 

Definir os critérios a que deve obedecer a elaboração dos horários para o 

próximo ano letivo. 

Analisar e refletir sobre os resultados da avaliação final do 3º Período. 

Aprovar as propostas no âmbito da oferta de escola.  

Aprovar as propostas apresentadas pelos Departamentos Curriculares 

relativamente às opções curriculares e organizacionais da escola a integrar 

no Projeto Curricular do Agrupamento para o ano letivo seguinte. 

Proceder à avaliação do impacto das atividades prevista no artº 15º do 

Despacho normativo nº 13-A/2012, de 5 de junho. 

Aprovar as propostas de distribuição de serviço docente para o ano letivo 

seguinte (componente letiva e componente não letiva). 

Fazer o balanço final do ano letivo – apresentação/apreciação de relatórios 

diversos. 

Ter conhecimento de informações / assuntos e aprovar propostas 

das estruturas intermédias de gestão e comissões de trabalho. 

julho de 2013 
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PLANO DO CONSELHO DOS DIRETORES DE TURMA 
 

 

Mês Atividades Documentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

setembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dossier 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 – Será dado a conhecer na primeira reunião 

de Diretores de Turma. 

 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; 

 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 novo estatuto do aluno; 

 Organização das estruturas da Escola – horários;  

 Análise e preenchimento da Caderneta do Aluno; 

  Informação sobre os horários dos transportes escolares; 

 

 

 

 
-  R.I; PCA, PEA 

 Guião memorando da 

reunião bem como 

anexos importantes. 

 

 

 

 

 

-  Lei nº 51/2012 de 

5 de setembro 

(Estatuto do Aluno)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Regimento do 

Conselho de DT 

 

 

 

 

- Guiões de apoio 

para a receção 

 

 

 

 

 

 

 
- R. I (ênfase 

especial em alguns 

artigos mais 

importantes para a 

prática da avaliação 

e das faltas, à luz da 

nova Lei); 
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setembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

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; 

 Articulação anual de conteúdos/atividades/projetos a trabalhar e a 

desenvolver (preenchimento do documento da escola); 

  Apresentação/Debate de propostas para a coordenação de atividades 

(PCT) – inclusão da participação dos/as EE em pelo menos uma dessas 

atividades; 

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; 

 
 

 

 

 

 

 

. PCT do ano letivo 

anterior, 

. Ata da última 

reunião de conselho 

de turma de 

2011/2012 

. Listas das turmas 

. Planos Educativos 

Individuais 

. Planos de 

Acompanhamento 

. Relatórios 

analíticos de 

retenção 

. Relatórios de 

Avaliação 

Extraordinária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  Doc. Orientador 

com ordem de 

trabalhos 

- Ata da eleição 

(entrega do Mod.24 

CDT com a 

identificação dos 

representantes à 

coordenadora) 

- Mod.22 CDT. para 

registo dos 

contactos 

telefónicos dos EE. 
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setembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Preenchimento do documento “Compromissos”; 

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

 Preenchimento de um documento com os registos telefónicos dos/as 

EE para contato em caso de urgência. 

 Até 17 de setembro: entrega do documento informativo com dia/hora 

de atendimento. 

CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 

 Organização do dossier 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Inquéritos 

preenchidos pelos 

alunos (Mod.3 CDT). 
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setembro/ 

outubro 

 

 

 

 

Entre 22 

de outubro 

e 6 de 

novembro 

(reuniões 

intercalares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de 

novembro 

 

 

 

18, 19 e 20 

de 

dezembro 

 

SENSIBILIZAÇÃO DOS ALUNOS PARA O DEBATE DE IDEIAS: 

 Escolha do tema para o Projeto Curricular de Turma (PCT), procurando 

envolver os/as Encarregados/as de Educação em algumas das 

atividades a desenvolver. 

REUNIÃO DO CONSELHO DE TURMA: 

 Apresentação/Debate de propostas para a coordenação de atividades 

(PCT); 

 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 implementados; 

 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. 

REUNIÃO DO CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA: 

 Preparação do 1º momento de avaliação sumativa. 

REUNIÕES DOS CONSELHOS DE TURMA: 

 Preparação das reuniões (17 de dezembro); 

 Avaliação dos alunos; 

 Elaboração de Planos de Recuperação de acordo com o Despacho 

Normativo 50/2005 de 9 de novembro; 

 Avaliação dos Planos de Acompanhamento; 

 Apresentação/Debate/Seleção de propostas para atividades inerentes 

a Estudo Acompanhado; 

 Avaliação do Projeto Curricular de Turma – 1º momento. 

 Avaliação do Projeto Fénix. 

 Avaliação das atividades de apoio frequentadas pelos alunos. 

 Avaliação da Formação Integral do Aluno. 

 

- Ata de eleição 

(entrega do Mod.26 

CDT com a 

identificação do 

Delegado e Sub-

delegado à 

coordenadora) 

 

 

 

- Legislação;  

- Grelhas de avaliação 

intercalar; 

- Fichas dos Apoios; 

(Mod.12 CDT); 

- Planos de 

Acompanhamento; 

- PCT, entre outra 

documentação. 

 

 

 

- Legislação em vigor; 

- Pauta; 

- Documentação 

relativa aos apoios; 

- Avaliação das 

Atividades de 

Enriquecimento 

Curricular; 

- Planos de 

Recuperação; 

- Planos de 

Acompanhamento; 

- PCT 

- Outra 

documentação 

referida no Guião 

elaborado para o 

efeito. 
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4 de 

janeiro 

(17:30H) 

 

 

 

 

 

23 e 7 de 

fevereiro 

de 2013 

(reuniões 

intercalares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 de 

fevereiro 

 

 

 

19, 20 e 21 

de março 

 

REUNIÃO COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO: 

 A realizar no dia 4 de janeiro pelas 17:30 horas 

 Entrega das avaliações. 

 Tomada de conhecimento dos Planos de Recuperação. 

 Apoios. 

REUNIÕES DOS CONSELHOS DE TURMA: 

 Ponto de situação do PCT; 

 Avaliação intercalar das alunas e dos alunos; 

 Avaliação dos Planos de Recuperação e elaboração de novos Planos / 

Aditamentos aos Planos, caso se verifiquem as condições previstas na 

Lei; 

 Avaliação dos Planos de Acompanhamento 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 (26 de março); 

 Avaliação sumativa dos/as alunos/as; 

 Avaliação do PCT – 2º momento. 

 Avaliação dos Planos de Acompanhamento; 

 Avaliação dos Planos de Recuperação, com eventuais reformulações; 

 Avaliação das atividades de apoio frequentadas pelos alunos, 

nomeadamente: atividade de leitura na Biblioteca, Laboratórios, 

Tutoria, Apoio Individualizado a L.P., entre outros; 

 Ponto da situação do PCT e sua avaliação (2º momento) - avaliar a 

participação dos/as EE na vida da escola. 

 

 

 

 

- Guião de Apoio ao DT; 

- Registos de Avaliação; 

-Informações 

provenientes do CT; 

- Informação sobre os 

conteúdos lecionados; 

- Folha de registo da 

avaliação dos apoios/ 

novas propostas. 

- Planos de Recuperação; 

- Outros documentos 

referidos no guião. 

 

 

Grelhas de avaliação 

intercalar; 

. Fichas dos 

Laboratórios (Mod.12 

CDT); 

. Planos de 

Acompanhamento; 

. PCT, entre outra 

documentação. 
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4 de abril 

(17h30m) 

 

15 de 

maio 

 

 

junho 

 

 

 

6º e 9º 

ano de 

escolaridad

e - Dias 11, 

12 e 13 de 

junho de 

2013 

5º, 7º e 

8º 

18, 19 e 20 

de junho de 

2013  

 

 

 

 

julho 

REUNIÃO COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO: 

 A realizar no dia 10 de abril pelas 18:00 horas 

REUNIÃO DO CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA: 

 Preparação do 3º momento de avaliação sumativa. 

CONVOCATÓRIA A ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 A convocar nos casos de retenção repetida para exprimirem 

concordância ou não com eventual nova retenção 

REUNIÕES DOS CONSELHOS DE TURMA: 

 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; 

 Avaliação Final do Projeto Curricular de Turma. 

REUNIÃO COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO: 

 A realizar no dia 13 e 14 de junho para o 6º e 9º ano; 

 A realizar no dia 24 de junho pelas 17:30 h (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; 

 Dossier do aluno/arquivo morto: separação do material de acordo com 

as indicações emanadas da Direção / Conselho de Diretores de Turma; 

 Organização final do dossier 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. 

 

- Legislação em vigor; 

- Pauta; 

- Documentação relativa 

aos apoios; 

- Avaliação das 

Atividades de 

Enriquecimento 

Curricular; 

- Planos de Recuperação; 

- Planos de 

Acompanhamento; 

- PCT 

- Outra documentação 

referida no Guião 

elaborado para o efeito. 

 

 

- Guião de Apoio ao DT; 

- Registos de Avaliação; 

- Informações 

provenientes do CT; 

- Informação sobre os 

conteúdos lecionados; 

- Folha de registo da 

avaliação dos apoios/ 

novas propostas. 

- Planos de Recuperação; 

- Outros documentos 

referidos no guião. 
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REUNIÕES DOS CONSELHOS DE TURMA 

 Tomada de conhecimento da constituição das turmas; 

 Primeiro diagnóstico da turma para o ano letivo seguinte; 

 Articulação de atividades a desenvolver; 

 Eventuais propostas de apoio / elaboração de planos. 

 

 

Ao longo ao 

ano letivo 

E AINDA…. 

 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 dossier 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. 
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PLANO INTERNO DE FORMAÇÃO 
 

ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADOR CALENDARIZAÇÃO 

Ações de formação 

a aprovar em 

Conselho Pedagógico 

constantes do Plano 

de Formação 

2012/2013 do 

Agrupamento e a 

serem apoiadas pelo 

Centro de Formação 

da Batalha. 

Contribuir para o 

desenvolvimento 

profissional do pessoal 

docente enão docente 

Docentes 

Não Docentes 
A definir A definir 

 

 

 

A Direção procurará cumprir o Plano Anual de Formação do Pessoal Docente e Não Docente aprovado 

pelo Conselho Pedagógico, dependendo a execução do mesmo das verbas disponíveis e das prioridades 

estabelecidas pelo Conselho Administrativo. 

Articular-se-ão com o Centro de Formação da Batalha, Sindicatos e outras instituições, as modalidades  

de formação consideradas mais pertinentes no Plano de Formação e as que contribuam para a 

permanente atualização de conhecimentos e metodologias do pessoal docente e não docente do 

Agrupamento. 

No caso do pessoal docente dar-se-á prioridade às modalidades de formação definidas no ECD que 

incidam sobre turmas Fénix, diferenciação pedagógica, tecnologias e aprendizagem, supervisão e 

observação de aulas e as relacionadas com a componente científico-didática das disciplinas que o 

docente leciona. Realizar-se-ão, igualmente, sempre que possível, atividades formativas internas 

dinamizadas pelas diversas estruturas do Agrupamento e centradas nas práticas profissionais dos 

vários domínios da atividade educativa, as quais contribuirão para a melhoria da qualidade da educação e 

do ensino no Agrupamento. 

No caso do pessoal não docente procurar-se-á dar resposta às reais necessidades de formação 

diagnosticadas / identificadas. 
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PARCERIAS / PROTOCOLOS 
 

PARCERIAS / PROTOCOLOS 
Agrupamento de Escolas de Colmeias e a Clínica de Psicoterapia Pós-

Clássica para implementação do Projeto de Psicoterapia. 

Coordenação São Costa 

Colaboradores Permanentes Rosário Madeira (Subdiretora) 

Objetivos 
 Inserir o programa de consulta psicológica, nas vertentes de avaliação, psicoterapia e neuropsicologia, junto das 

crianças que frequentam o nosso Agrupamento; 

 Inserir numa perspetiva preventiva, habilitadora e reabilitadora; 

 Promover o desenvolvimento da criança e a sua maior funcionalidade no seu meio sócio – educativo; 

 Permitir um melhor acesso das crianças a recursos técnico – clínicos sem limitações de natureza financeira ou de 

organização e disponibilidade de tempo por parte dos pais ou encarregados de educação; 

 Contribuir para o sucesso educativo e futuras condições de cidadania dos alunos. 

Atividades Destinatários Calendarização 
Operacionalizar um programa de consulta psicológica, nas 

vertentes de avaliação, psicoterapia e neuropsicologia, 

junto das crianças do nosso Agrupamento. 

Assegurar a participação psicólogos em reuniões regulares 

ou extraordinárias, convocadas pela Direção do 

Agrupamento, com as professoras de educação especial e 

do ensino regular, de modo a ser facultada informação 

objetiva acerca da intervenção. 

Elaborar relatórios de avaliação psicológica a facultar aos 

encarregados de educação e professores. 

Alunos sinalizados, sendo 

que 50% dos casos têm que 

se enquadrar nas 

Necessidades Educativas 

Especiais. 

Ao longo ao ano letivo. 

 

 

PARCERIAS / PROTOCOLOS Agrupamento de Escolas de Colmeias e a CERCILEI 

Coordenação Clotilde Mónico 

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. 

Participação em atividades de estimulação pela 

Fisioterapeuta Dra. Carla . 

Alunos NEEP sinalizados. Ao longo ao ano letivo. 
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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 a o 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013 

 

126/131 

PLANO DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 
 

ATIVIDADE OBJECTIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADOR CALENDARIZAÇÃO 

     

A incluir no presente PAA após a eleição da respetiva Associação de Estudantes. 

 

PLANO DO PESSOAL NÃO DOCENTE 
 

ATIVIDADE OBJECTIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADOR CALENDARIZAÇÃO 

Festa de Natal: 

logística 

(organização de 

material) 

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 
dezembro 

Jantar de Natal: 

preparação e 

organização 

Comunidade 

Educativa 

Assistentes 

Operacionais 

Assistentes 

Técnicos 

dezembro 

Desfile de Carnaval: 

logística 

(organização de 

material) 

Organização e 

participação em 

atividades próprias 

Comunidade 

Educativa 

Assistentes 

Operacionais 

Assistentes 

Técnicos 

fevereiro 

Festa Final do Ano 

Letivo: organização 

e participação em 

atividades próprias 

Comunidade 

Educativa 

Assistentes 

Operacionais 

Assistentes 

Técnicos 

junho 

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 

 

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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CALENDÁRIO ESCOLAR 2012/2013 
 

Educação pré-escolar 
 

Início das atividades letivas Termo das atividades letivas 

14 de setembro de 2012 5 de julho de 2013 

 

Interrupções das atividades educativas para a educação pré-escolar 
 

Interrupções  5 dias úteis (seguidos ou interpolados) 

1.º 
18, 19 e 20 de dezembro de 2012 designados ao período de avaliação  

de 26 de dezembro de 2012 a 2 de janeiro de 2013, inclusive 

2.º de 11 a 13 de fevereiro de 2013, inclusive 

3.º de 25 de março de 2013 a 1 de abril de 2013, inclusive 

 

Ensino Básico 

 

1.º Período 

Início 14 de setembro de 2012 

Termo 14 de dezembro de 2012 

2.º Período 

Início 3 de janeiro de 2013 

Termo 15 de março de 2013 

3.º Período 

Início 2 de abril de 2013 

Termo 
7 de junho de 2013 para o 6.º e 9.º anos de escolaridade 

14 de junho de 2013 para o 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 7.º e 8.º anos de escolaridade 

 

Interrupções letivas para o ensino básico 

 

Interrupções Datas 

1.º de 17 de dezembro de 2012 a 2 de janeiro de 2013, inclusive 

2.º de 11 a 13 de fevereiro de 2013, inclusive 

3.º de 18 de março de 2013 a 1 de abril de 2013, inclusive 

 
(Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 16 de julho de 2012 e com Pronúncia favorável do 

Conselho Geral em 19 de julho de 2012) 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013 

 

128/131 

ANÁLISE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

 

O Plano Anual de Atividades caracteriza-se por uma heterogeneidade e multiplicidade de atividades singulares previstas em sede de cada departamento 

curricular, conforme o quadro seguinte assim o demonstra: 

Tipologia das Atividades Singulares Número de atividades previstas Valor percentual (%) 

Visitas de Estudo  29 32% 

Exposições  11 12% 

Debates / Colóquios / Seminários  0 0% 

Comemorações / Efemérides 29 32% 

Concursos / Competições 7 8% 

Atividades Experimentais 1 1% 

Atividades Recreativas 3 4% 

Outras Atividades 10 11% 

TOTAL 90  

 

A análise das noventa atividades previstas, permite concluir que existe um núcleo dominante, composto por  “comemorações/efemérides”,  exposições, 

“concursos/competições”,  “outras atividades” e visitas de estudo que se traduz num enriquecedor e profícuo equilíbrio entre as atividades mais 

“tradicionais” e atividades de carácter mais aberto, participativo e dinâmico, que envolve um trabalho mais cooperativo, em equipa. 
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As visitas de estudo, no caso do 2º e 3º ciclos são, sobretudo, de carácter multi e interdisciplinar, permitindo, desta forma, trabalhar os conteúdos e as 

competências transversais.  

Em relação aos promotores das atividades previstas, verifica-se o seguinte relativamente a cada um dos departamentos curriculares: 

Tipologia das Atividades Singulares 

Departamentos Curriculares 

Totais por 

atividades 
Pré-Escolar 1º Ciclo 

Ciências 

Sociais e 

Humanas 

Expressões Línguas 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

Visitas de Estudo  10 12 3 1 1 2 29 

Exposições  0 1 3 5 0 2 11 

Debates / Colóquios / Seminários  0 0 0 0 0 0 0 

Comemorações / Efemérides 4 4 4 10 2 5 29 

Concursos / Competições 0 0 0 0 1 6 7 

Atividades Experimentais 0 0 0 0 0 1 1 

Atividades Recreativas 0 0 0 1 0 2 3 

Outras Atividades 1 0 2 4 1 2 10 

Totais de atividades por 

Departamento Curricular 
15 17 12 21 5 20 90 
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A previsão de atividades singulares por departamento curricular, varia ente 6% e 23%, a saber: 

Departamentos Curriculares 
Número de atividades 

previstas 
Valor percentual (%) 

Pré-Escolar 15 17% 

1º Ciclo 17 19% 

Ciências Sociais e Humanas 12 13% 

Expressões 21 23% 

Línguas 5 6% 

Matemática e Ciências Experimentais 20 22% 

TOTAL 90  
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AVALIAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 

A avaliação do Plano Anual de Atividades concretiza-se 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. 

 


