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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Anual de Atividades (PAA) do Agrupamento Amadeo de Souza-Cardoso (AEASC) é o 

documento que contempla as atividades desenvolvidas em todos os ciclos de ensino, devidamente 

faseadas no tempo e em estreita articulação com o Projeto Educativo (PE) do Agrupamento. É um 

documento de planeamento que, nos termos do disposto no artigo 9º do Decreto-Lei nº 137/2012, 

de 2 de julho, define, em função do PE, os objetivos, as formas de organização e de programação das 

atividades e que procede à identificação dos recursos necessários à sua execução. Indicam-se, ainda, 

os objetivos específicos de cada atividade, destinatários, dinamizadores e respetiva calendarização. 

O PAA é o resultado do trabalho de reflexão desenvolvido por todos os agentes educativos 

acerca da realidade em que a escola se insere, estruturando-se em torno das atividades propostas 

pela Direção, pelos diferentes Departamentos Curriculares e outras estruturas do agrupamento. 

Contempla o alargamento das experiências educativas a diferentes contextos com propostas de 

atividades interdisciplinares e/ou interciclos, de complemento e de enriquecimento curriculares. 

Além de promover a melhoria dos resultados e das aprendizagens escolares dos alunos, afirma-se 

como um instrumento que privilegia a educação para a cidadania bem como as artes, a ciência, o 

desporto ou outras atividades de interação e de ligação ao meio envolvente. Este plano não se reduz 

a um somatório de atividades isoladas, mas é o resultado de uma ação concertada de todos os 

intervenientes, com vista a dar resposta às necessidades detetadas, nomeadamente, no relatório de 

auto-avaliação do agrupamento. 

Este PAA não perde de vista o respeito pela diferença e a valorização das especificidades de cada 

indivíduo, funcionando como mais uma peça na construção de uma escola mais flexível e inclusiva, 

mais aberta a novos desafios e mudanças e mais criativa. 

As atividades que integram este plano promovem o trabalho colaborativo, a troca de 

experiências, culturas e saberes entre alunos, professores e todos os membros da Comunidade 

Educativa. 

O PAA é um documento dinâmico, aberto e atento às urgentes conveniências e deverá permitir 

adaptações ao longo do ano, sempre em função do interesse dos alunos. É um ponto de partida para 

o trabalho a desenvolver em cada turma, não podendo, contudo, ser redutor de outras atividades de 

enriquecimento curricular que se considerem pertinentes para a melhoria das oportunidades de 

aprendizagem dos discentes. O investimento em atividades de caráter prático e experimental 
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pretende conseguir o desenvolvimento e a consolidação de aprendizagens em contextos 

diversificados, garantindo uma maior diversidade da oferta educativa.  

O Plano de Atividades do Agrupamento de escolas Amadeo de Souza-Cardoso para o ano letivo 

2021/2022 é o resultado da organização das propostas dos diversos departamentos curriculares e 

direção, devidamente apreciadas e aprovadas em Conselho Pedagógico. 

 

2. ATIVIDADES PROPOSTAS PARA 2021/2022 

O conjunto de atividades propostas pelos departamentos curriculares têm como principal foco 

a transdisciplinaridade a promoção do trabalho colaborativo entre alunos e entre docentes. 

Contemplam, frequentemente, o envolvimento de outras entidades externas seja como promotoras, 

seja como parceiras nas atividades. 

Na sequência da crise pandémica que vivemos e condicionadas pelo cumprimento das regras 

sanitárias impostas, as atividades, na sua maioria, podem ser adaptadas, se necessário, para que 

sejam concretizadas cumprindo as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS), evitando-se, à 

partida, todas as atividades que exijam ajuntamentos. É o caso da comemoração do São Martinho, do 

Carnaval ou a Festa de Natal, cuja concretização será realizada nos moldes adequados à situação que 

se viver na data em que estão calendarizadas.  

Para cada uma das atividades propostas, inclui-se informação sobre: Data prevista; 

Tema/Atividade; Departamento/ Clube /Projeto proponente; articulação com o Projeto Educativo; 

objetivos da atividade; Dinamização/Organização; Público-alvo; Recursos e respetivos Custos. As 

atividades são apresentadas por ordem cronológica no anexo 1.  

As atividades revestem-se, sempre que possível, de carater transdisciplinar, promovem a 

partilha de boas práticas e experiências entre alunos, grupos disciplinares e departamentos 

curriculares e funcionam como uma ponte entre o agrupamento e as entidades /instituições parceiras 

reforçando a ligação da escola à comunidade; 

Para o corrente ano letivo, sugerem-se como temas agregadores para o desenvolvimento de 

projetos e/ou atividades, os seguintes: 
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Ciclo de ensino Tema 

Pré-escolar Clima e Ambiente; 

Primeiro ciclo Património e cidadania; 

5ºano Nós e os media: Comunicação, Media, Literacia digital (PADDE); 

6º ano Lugares extraordinários: Património e manifestações culturais e 
artísticas; 

7º ano Estamos em risco?: Segurança e Prevenção do risco; 

8º ano Que planeta queremos?: Saúde, Bem-estar, Ambiente e 
Sustentabilidade e Cultura científica; 

9º ano Que sociedade somos? Que sociedade queremos?: Direitos 
humanos, interculturalidade, igualdade e identidade de género; 

 

Sendo o PAA um documento dinâmico, novas propostas de docentes, alunos, encarregados de 

educação, associações de pais e associações de estudantes, poderão integrar este plano, após analise 

da sua pertinência e aprovação em Conselho Pedagógico. 

 

3. PROJETOS E CLUBES 

O Agrupamento disponibiliza um conjunto de “espaços” onde todos os alunos podem 

desenvolver de forma lúdica, uma série de competências, tendo como orientação o perfil do aluno à 

saída do Ensino Básico, a sua formação e o seu desenvolvimento global. 

Dinamizados por professores, permitem aos alunos explorar diversas áreas temáticas que 

integram ou complementam o currículo e onde são trabalhadas múltiplas literacias das mais variadas 

formas funcionando como alavanca no do processo de aprendizagem dos jovens e fomentando nestes 

maior autonomia e uma atitude mais responsável. Referem-se, de seguida, os clubes e projetos que 

funcionarão no Agrupamento durante este ano letivo. 
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3.1. Empreender e Inovar na Escola 

Projeto piloto “Empreender e Inovar na Escola”, em parceria com a Câmara Municipal de 

Amarante, a Associação Empresarial e a IRIS (Incubadora Regional de Inovação Social). Este projeto 

será desenvolvido no primeiro ciclo, em todas as turmas do 4ºano. 

Pretende-se: 

✓ Estimular a utilização de práticas educativas que se afastem do modelo tradicional; 

✓ Criar estratégias de envolvimento dos alunos nas tomadas de decisão, no planeamento 

das atividades, aprendizagem e avaliação. 

✓ Educar para a inovação e o empreendedorismo; 

✓ Criar condições para que cada criança possa sentir que é uma parte de um todo e que as 

suas opiniões e talentos sejam valorizados. 

 

3.2. No Poupar Está o Ganho 

O projeto “No Poupar Está o Ganho”,  é um projeto pioneiro, totalmente concebido de raiz pela 

Fundação Dr. António Cupertino de Miranda. Pretende-se promover a educação financeira das 

crianças e jovens, contribuindo para a implementação da Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania. 

Será desenvolvido no 1º ciclo por uma turma do segundo ano e outra do terceiro ano das escolas 

EB de Freixo de Cima e do Centro Escolar Dr. Luís Van Zeller, respetivamente. 

São objetivos deste projeto: 

✓ Desenvolver hábitos de poupança; 

✓ Promover o consumo responsável; 

✓ Promover uma relação saudável com o dinheiro, sabendo gerir o aspeto emocional das 

opções; 

✓ Dar formação financeira a professores, capacitando-os para transferir conhecimentos 

financeiros aos seus alunos e desenvolver as competências financeiras necessárias à correta tomada 

de decisão; 

✓ Disponibilizar a professores e alunos recursos pedagógicos de apoio à implementação do 

projeto. 
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3.3. Projeto Escrita Criativa 

Projeto a desenvolver em todas as turmas do 4º e 6º anos de escolaridade, no âmbito do PIICIE 

– Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar. 

Esta atividade visa valorizar e promover a escrita da língua portuguesa, através de técnicas 

diversificadas que contribuam para estimular a criatividade na escrita, bem como formas de a 

expressar. 

 

3.4. Parlamento dos Jovens 

O Programa Parlamento dos Jovens, é uma iniciativa da Assembleia da República dirigida  aos 

jovens dos 2º e 3.º ciclos e secundário de escolas do ensino público. 

Tema para o presente ano letivo – Que estratégias para combater a desinformação? 

O nosso Agrupamento participa regularmente neste projeto.  

São objetivos deste Programa:  

✓ Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política;  

✓ Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato parlamentar, as 

regras do debate parlamentar e o processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo 

de todos os cidadãos portugueses;  

✓ Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões  

✓ e pelas regras de formação das decisões; Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, 

definido anualmente;  

✓ Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais;  

✓ Estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com respeito 

pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria;  

✓ Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetem o 

seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do 

poder político. 

 

 

3.5. PES – Projeto de Educação para a Saúde   (PRESSE – Programa Regional de Educação 

Sexual em Saúde Escolar e PASSE e PASSEzinho – Programa para a Alimentação Saudável) 

Com este projeto desenvolvido em contexto escolar, pretende-se dotar as crianças e os jovens 

de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à 

sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental, bem como à saúde dos que os rodeiam, 

conferindo-lhes um papel responsável e interventivo. 
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Para o efeito, são desenvolvidas atividades no âmbito de várias áreas temáticas, tais como: 

Saúde Mental e Prevenção da Violência; Educação Alimentar e Atividade Física; Comportamentos 

Aditivos e Dependências; Afetos e Educação para a Sexualidade. 

 

 

3.6. Projeto Eco Escolas 

O Programa Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental 

Education”, desenvolvido em Portugal pela ABAE. 

Pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pelas escolas no 

âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade. Anualmente é disponibilizada informação 

sobre ações a desenvolver, metodologias a seguir que são trabalhadas de acordo com as 

especificidades e caraterísticas dos nossos alunos e do meio envolvente. 

É nosso principal objetivo dar continuidade ao trabalho levado a cabo em anos anteriores e que 

tem sido reconhecido com a atribuição da bandeira Verde ABAE à Escola Amadeo de Souza-Cardoso.  

No âmbito deste projeto, desenvolve-se um conjunto de atividades no âmbito da Educação 

Ambiental, em articulação com outros clubes ou com outras disciplinas. A escola conta com a Câmara 

Municipal de Amarante como principal parceiro. 

São desenvolvidas atividades no âmbito de várias áreas temáticas, tais como: Água, Energia, 

Resíduos, Espaços Exteriores, Floresta, Alimentação saudável e sustentável, Horta-Bio, entre outras. 

 

 

3.7. Projeto: “ENABLE: European Network Against Bullying in Learning and Leisure      

Environments”  Contre le harcèlement scolaire :  JE choisis l'engagement !” 

 

Este é um projeto Eramus+ de parceria entre quatro escolas europeias, nascido do relatório 

elaborado por organismos educacionais sobre o ambiente escolar publicado em 2017, indicando que 

o ambiente escolar se deteriora ao longo da escolaridade. Devido à pandemia da COVID-19 este 

projeto foi prolongado mais um ano, devido à impossibilidade da realização de viagens entre os países. 

Durante o 1º ano (2019/2020), os estudantes de 12 a 15 anos trabalharam em diferentes 

atividades sobre o bullying: fizeram pesquisas, um dicionário, encenações para definir o que 

realmente é o bullying. Depois trabalharam a temática utilizando textos, músicas e filmes, no 2º ano 

https://www.dge.mec.pt/saude-mental-e-prevencao-da-violencia
https://www.dge.mec.pt/educacao-alimentar-e-atividade-fisica
https://www.dge.mec.pt/comportamentos-aditivos-e-dependencias
https://www.dge.mec.pt/comportamentos-aditivos-e-dependencias
https://www.dge.mec.pt/afetos-e-educacao-para-sexualidade
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(2020/2021) escreveram as suas próprias histórias, músicas e vídeos. Durante o 3º ano (2021/2022), 

haverá a criação de uma equipa “Embaixadores contra o bullying” com o compromisso dos alunos 

apoiarem os pares, será elaborado um guia para futuros alunos de apoiantes dos pares e para outras 

escolas e haverá avaliação e disseminação do projeto. 

O colégio Antoine Delafont em Montmoreau (França) é o líder do projeto e seus parceiros são: 

Agrupamento de escolas Amadeo de Souza-Cardoso (Portugal); Instituto Compreensivo Marco Polo, 

Viani (Itália);  Zakladni Skola T. G. Masaryka, Kutna Hora, (República Checa). 

O projeto reúne cerca de 104 alunos de 12 a 15 anos e 13 alunos são portadores de deficiência.  

A grande maioria dos estudantes é de áreas rurais. Mais da metade dos alunos enfrenta incapacidades 

a vários níveis, desde dificuldades académicas, a barreiras económicas e geográficas.  Este projeto 

pretende estimular a aprendizagem, permitindo a reunião, a troca de conhecimentos e competências 

sociais. Assim, promoverá a abertura cultural dos alunos e facilitará seu comprometimento em ações 

e reflexões comuns, que vão além das fronteiras geográficas e socioculturais, permitindo  que eles 

cresçam e se tornem "cidadãos do mundo". 

Este projeto está organizado em torno de várias ações e 4 reuniões e terá a duração de 3 anos: 

-Ação 1 => networking: colaboração, troca de ideias, reuniões de trabalho, coordenação com 

professores via videoconferência (Twinspace) e criação de um código de boa conduta na internet 

(França) pelos alunos. 

-Ação 2 => Situação dos alunos: criação de um questionário comum para aferir o ambiente 

escolar entre pares (insultos, brigas, discussões ...) (República Checa); implementação deste 

questionário, análise, apresentação e comparação dos resultados desta pesquisa (todos os países). 

=> REUNIÃO 1: novembro de 2019, Viareggio, Itália 

-Ação 3 => O que é o bullying? Criação de um dicionário comum em inglês, criação de um vídeo  

contra o bullying em 4 idiomas. 

=> REUNIÃO 2: maio de 2021, mobilidade virtual - Kutna Hora, República Checa 

-Ação 4 => Criação de um grupo de alunos que apoiam os pares em situações de bullying nas 

instituições parceiras  

-MOBILIDADE 3: novembro 2021, Amarante, Portugal  
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3.8. Rádio Escola 

Pretende-se, com este projeto, dar continuidade ao trabalho iniciado em anos anteriores e que 

visa desenvolver, especialmente nos alunos, as seguintes capacidades: 

Gerais:  

✓ Motivar a comunidade escolar para o gosto pela rádio; 

✓  Praticar e experimentar técnicas de comunicação.  

Específicas:  

✓ Alargar os horizontes de leitura;  

✓ Desenvolver a competência linguística;  

✓ Experimentar novas estratégias de leitura. 

Ao nível da expressão oral:  

✓ Comunicar oralmente; Produzir discursos coerentes e organizados; Comunicar e 

fundamentar vivências; Respeitar normas reguladoras da comunicação oral; Exercitar a dicção; Saber 

escutar. 

Ao nível da expressão escrita:  

✓ Promover a divulgação de documentos escritos;  

✓ Registar, por escrito, produções orais;  

✓ Elaborar questionários de suporte a entrevistas e de avaliação das atividades. 

✓ Ao nível da expressão artística:  

✓ Criação de “genéricos” e “spots”;  

✓ Escolha dos temas musicais a passar;  

✓ Criação de logótipo da rádio;  

✓ Criação de momentos de intervenção artística.  

Outras 

✓ Experimentar a capacidade de gestão e autossuficiência;  

✓ Promover o trabalho em equipa; desenvolver a autonomia e o espírito crítico; Utilizar 

novas tecnologias (TIC);  

✓ Investir na capacidade de investigação e intervenção;  

✓ Animar culturalmente o espaço cultural da comunidade escolar. 

 

 

3.9. Clube da Proteção Civil 

O Clube de Proteção Civil insere-se no programa de sensibilização pública da Autoridade 

Nacional de Proteção Civil/ANPC. 

Neste contexto, a educação para a segurança e prevenção de riscos constitui-se como um 

elemento fundamental na construção de uma cultura de segurança, ao desenvolver competências no 

âmbito da prevenção e autoproteção. O desenvolvimento de atividades e ações neste âmbito, 
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desenvolvidas na escola, contribuem para a adoção de atitudes e comportamentos responsáveis e 

adequados, face a acidentes graves ou catástrofes que a comunidade escolar ou os alunos e as famílias 

possam, eventualmente, vir a enfrentar. 

Educar para a segurança é educar para a prevenção e para a responsabilização, valorizando-se 

assim o princípio de antecipação e preparação conscienciosa para uma atuação adequada em situação 

de emergência. 

 

3.10. Clube da Europa 

O Clube da Europa é um centro dinamizador de atividades no âmbito da educação europeia, 

composto pelos professores de Geografia e por alguns grupos de alunos que desenvolvem um 

conjunto de atividades com o objetivo de alargar os conhecimentos sobre a Europa e a União 

Europeia. As atividades e os projetos são desenvolvidos em articulação com a disciplina de Cidadania 

e Desenvolvimento e com outras de acordo com os temas em discussão.  

✓ É de caráter facultativo e de natureza eminentemente lúdica e pedagógica. Como 

atividade de enriquecimento do currículo visa a formação integral dos alunos e a utilização criativa e 

formativa dos seus tempos livres.  

✓ Está inscrito na Base de Dados da Direção Geral da Educação, integrando a Rede Nacional 

de Clubes Europeus (RNCE).  

✓ As atividades desenvolvidas são divulgadas no blogue do clube 

em: https://viagempelaeuropavirtual.blogspot.com/ 

 

 

3.10 Clube do Bem Estar 

Nos dias de hoje, os adolescentes vivem grandes tensões: pais ou familiares próximos 

desempregados ou doentes, amigos que vivenciam grandes dilemas de vida, os testes que se 

aproximam, … O mundo que os rodeia traz-lhes muitas preocupações.  

Pretende-se que os jovens que frequentam o Clube do Bem Estar aprendam técnicas que os 

ajudem a libertar tensões, mudando assim as suas emoções. Eles irão adquirir, com o trabalho prático, 

harmonia interna e serenidade, maior capacidade de concentração e mais facilidade na tomada de 

decisões, ajudando-os a obter o sucesso escolar tão desejado. Com o funcionamento deste Clube do 

Bem Estar pretendemos contribuir para a estabilidade e equilíbrio emocional dos nossos alunos, 

principalmente em momentos do ano letivo em que estes se encontram sob maior pressão. 

https://viagempelaeuropavirtual.blogspot.com/
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O objetivo geral é promover o desenvolvimento integral dos alunos e contribuir para o seu 

sucesso escolar. 

 

3.11. Clube da Música 

O Clube de Música pretende desenvolver atividades integradas nas áreas de prática 

instrumental, prática vocal e movimento, com a finalidade de: 

✓ Expandir e potenciar as capacidades cognitivas, motoras e musicais no aluno. 

✓ Enriquecer o seu Sentido Estético e favorecer o Desenvolvimento Artístico. 

✓ Contribuir para a Socialização; 

✓ Desenvolver a capacidade de Expressão e Comunicação; 

✓ Educar a atenção, vontade, inteligência e sensibilidade, bem como a memória, 

compreensão e poder de concentração;  

✓ Sensibilizar os alunos para a Importância da Música. 

 

 

3.12. TEACH FOR PORTUGAL 

O projeto Teach for Portugal (TFP) tem como objetivo diminuir a desigualdade educativa e 

proporcionar às crianças de meios mais desfavorecidos a oportunidade de atingirem o seu máximo 

potencial, colocando-os num caminho de oportunidades que trará impacto nas suas vidas a curto 

prazo e nas escolhas que farão para o futuro. 

Os Mentores TFP são responsáveis por criar, promover e desenvolver atividades pedagógicas e 

lúdicas, durante e fora do tempo letivo dos alunos com o intuito de trabalhar 4 dimensões: meta 

cognição e resultados académicos; consciência do eu; gestão emocional; e liderança. 

Na escola Amadeo de Souza-Cardoso, a mentora está a trabalhar, em articulação com os professores-

mentores em sala de aula nos 6º anos de escolaridade, nomeadamente nas disciplinas de Matemática 

e de Português. 

Para além do apoio em sala de aula e do planeamento conjunto com professores-mentores, a 

mentora mantém uma relação muito próxima com o SPO e pretende iniciar o seu projeto comunitário, 

cujo objetivo será trabalhar competências socioemocionais nos alunos de 6ºano e promover a sua 

liderança, ainda no decorrer do 1º Semestre. 
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4. DESPORTO ESCOLAR 

O Desporto Escolar tem como missão estimular a prática da atividade física e da formação 

desportiva como meio de promoção do sucesso dos alunos, de estilos de vida saudáveis, de valores e 

princípios associados a uma cidadania ativa.  

As atividades desportivas desenvolvidas no AEASC contribuem para o desenvolvimento global 

dos alunos, fomentando práticas e hábitos mais saudáveis para além de trabalhar competências 

sociais e valores morais. Pretende-se incentivar a prática da atividade física no pós-pandemia. 

MODALIDADE ESTABELECIMENTO 

Natação   

 

 

EB Amadeo de Souza-Cardoso 

Boccia  

Voleibol 

Desporto adaptado - natação 

DE sobre rodas 

DE - Escola ativa com multiatividades 

Golfe  EB Vila Caiz 

DE - Escola ativa com multiatividades 

 

5. EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

A Educação para a Cidadania é uma área de atividade com interesse crescente no campo de 

decisão política, educativo e da comunidade científica, pelo que é importante conferir-lhe um 

reconhecimento e um papel credível no desenvolvimento de competências pelos alunos. 

A inclusão desta área no currículo justifica-se pelo reconhecimento de que compete à escola 

proporcionar às crianças e jovens processos educativos que promovam a participação plural e 

responsável de todos na construção de cidadãos e de sociedades mais justas e inclusivas, no quadro 

da democracia, da diversidade e da defesa dos direitos humanos.  
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É, por isso, fundamental implementar diferentes estratégias de ensino e aprendizagem e 

desenvolver projetos suficientemente abrangentes e transdisciplinares, ajustados às idades, 

maturidade, aptidões e diversidade de alunos, proporcionando-lhes iniciativas que permitam 

vivenciar realidades do seu meio e da escola. As respetivas planificações apresentam-se no Anexo 2. 

 

TEMA DO PROJETO CICLO /ANO DE ESCOLARIDADE 

Património e Cidadania 1º ciclo 

A jogar também se aprende 5º ano 

Lugares extraordinários 6º ano 

Amarante em risco! 7º ano 

Que planeta queremos? 8º ano 

Amadeo, janela(s) para o mundo 9º ano 

 

 

 

6. BIBLIOTECAS ESCOLARES (BE) 

As Bibliotecas Escolares são um espaço educativo integrador de múltiplas literacias. 

Estas estruturas realizam, ao longo do ano, um vasto conjunto de atividades e são um aliado 

fundamental do desenvolvimento de muitas outras atividades propostas pelos departamentos 

curriculares e no apoio ao grande número de alunos que as frequentam formal ou informalmente. 

No Anexo 3, apresenta-se o plano anual de atividades das três bibliotecas escolares do 

agrupamento: Biblioteca Escolar da Escola Básica Amadeo de Souza-Cardoso; Biblioteca Escolar do 

Centro Escolar Luís Van Zeller e Biblioteca Escolar da Escola Básica de Vila Caiz.  

 

7. AVALIAÇÃO DO PAA 
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O Plano Anual de atividades é um documento aberto e dinâmico, em contínuo processo de 

monitorização. Este acompanhamento é apresentado e discutido nos departamentos curriculares. 

A sua avaliação é realizada no final de cada semestre, mediante o preenchimento de relatórios 

pelos respetivos dinamizadores, auscultando, sempre que necessário, os vários intervenientes. Esta 

avaliação é realizada com base num conjunto de indicadores, a saber: o envolvimento dos alunos, o 

cumprimento da planificação/ objetivos, a articulação, a adequação dos recursos, o cumprimento da 

calendarização, outros pontos positivos ou constrangimentos verificados.  

Todos os dados obtidos a partir dos relatórios são analisados pela equipa do Núcleo de Projetos 

e, a partir destes, elaborado um relatório semestral que é dado a conhecer em sede de Conselho 

Pedagógico.  

 

8. DIVULGAÇÃO DO PAA 

A divulgação do PAA à comunidade educativa é feita através da página web do agrupamento 

www.amadeo.pt .  

São também publicadas, com regularidade, referências às atividades levadas a cabo ao longo do 

ano e ao trabalho desenvolvido pelos e com os alunos no âmbito dos Clubes e Projetos. 

 

9. ANEXOS 

Anexo 1 -- Plano Anual de Atividades  

Anexo 2 - Plano Anual de Atividades da Educação para a Cidadania  

Anexo 3 - Plano Anual de Atividades das BEs 

 

 

 

  

http://www.amadeo.pt/
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ANEXO 1 

ATIVIDADES A DESENVOLVER AO LONGO DO ANO LETIVO 

DATA TEMA 
ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 
CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 
Ao longo 
do ano 

 
CAF 
Componente de Apoio 
à família 

 
1º ciclo 

 
2.2.1 
2.7 

 
Assegurar o acompanhamento aos alunos do 1º ciclo do ensino básico antese/ou 
depois das componentes do currículo e das AECs e/ou durante os períodos de 
interrupção letiva 

Assoc. de pais e 
EEs das 
EB APEASC e EB 
Santa Comba e 
EB Van Zeller; 
Juntas de 
Freguesia: 
Freixo de Baixo 
e Freixo de 
Cima;  

 
Alunos 
1º ciclo 

  

 
Ao longo 
do ano 

 
AEC 
Atividades de 
enriquecimento 
curricular 
 

 
1º ciclo 

 
2.3 

 
- Desenvolver um conjunto de atividades de carácter facultativo e de natureza 
eminentemente lúdica, formativa e cultural que incidam, nomeadamente, nos 
domínios desportivo, artístico, científico de ligação da escola com o meio, de 
solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da educação; 

 
Docentes AECs 

 
Alunos 
1º ciclo 

 
Material 
fornecido pelo 
AEASC 

 
 

 
Ao longo 
do ano 

Comemoração das 
datas históricas 
(5 de outubro, 1 de 
dezembro, 25 de abril, 
10 de junho) 

DEPE 
1º ciclo; 
DCSH 

1.1 
1.3 
1.5 

- Melhorar o desempenho dos alunos ao nível das competências transversais; 
- Sensibilizar para a importância das datas históricas; 
- Envolvimento da comunidade escolar no processo ensino/aprendizagem. 
- Outros objetivos específicos de cada atividade, de acordo com a respetiva 
planificação 

Docentes: 
DEPE; 
1º ciclo; 
Grupos 200, 
400 
 

Comunidade 
educativa 

 
Materiais 
consumí-veis; 
- Tecidos: 
- Material áudio 
visual; 

 
 
 
170,00 € 

Ao longo 
do ano 

 
Saídas ao meio 
envolvente: Biblioteca 
museus; cinema;  
Visitas de estudo no 
âmbito da exploração 
funcional do contexto 
georáfico e socio-
cultural de inserção da 
escola:  etc) 

 
Todos os 
departamentos 
Pré-escolar 
1º, 2º e 3º ciclo 

  

Conhecer o meio envolvente de forma a consolidar os conteúdos programáticos 

previstos; 

Sensibilizar a criança/aluno para a interação e preservação dos recursos 

existentes; 

Consolidar e sistematizar conteúdos curriculares. 
 

 
Docentes do 
Agrupamento 

 
Crianças da EPE 

 1º, 2º e 3ºciclo 

 
Materiais diversos 
Transporte  

 

A definir 

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar. 
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DATA TEMA 
ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 
CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 
 
 
Ao longo 
do ano 

 
 
 
 
 
 
Hortas Biológicas 
 
Plantas aromáticas 

 
Eco Escolas 
 
DEPE 
 
 
 
 
 
DCSH 
 
 
 
 
 
 

 
1.5.3; 
2.4.1 
 
 
 
 
 
 
2.1.1 
 
2.4 
 
3.1 

 
- Despertar os alunos para a importância da Agricultura Biológica; 
- Contribuir para uma aprendizagem funcional e em contexto; 
- Desenvolver hábitos de aprendizagem colaborativa; 
- Incrementar hábitos saudáveis e de tempos livres nos alunos; 
- Incitar ao gosto pela natureza a pelas atividades ao ar livre; 
- Proceder eventual despiste vocacional; 
- Sensibilizar os alunos com Necessidades Específicas para as questões 
ambientais. 
 
Objetivos Gerais 
Conhecer plantas aromáticas e suas utilidades/funcionalidades; 
- Desenvolver os sentidos, principalmente tato, olfato e paladar 
- Conhecer regras de higiene pessoal e social; 
- Promover uma maior consciencialização para uma alimentação saudável e para 
uma maior consciência e responsabilidade ambiental; 
- Desenvolver competências de entreajuda e trabalho colaborativo; 
- Criar hábitos de trabalho e sentido de responsabilidade; 
- Desenvolver a autonomia como condição para a integração/socialização; 
- Aumentar o tempo de interação lúdico didática entre pais e filhos no domicílio; 
- Capacitar as famílias a desenvolver atividades de ensino aprendizagem de 
qualidade no domicílio; 
- Corresponsabilizar as famílias no processo de promoção do potencial de 
desenvolvimento dos seus educandos 
 

 
Docentes: 
EPE 
 
 
 
 
 
 
Educação 
Especial 
 
 
 
 
 
Eco-Escolas 
 
Parceria CMA 

 
Alunos pré-
escolar; 
2º e 3º ciclos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos com 
medidas 
adicionais 
 
 

 
- Sementes; 
- plantas 
- terra 
- utensílios de 
jardingem 
- Outros (...) 
-  Recursos TIC; 
- Material de 
desgaste; 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
115,00€ 

 
Ao longo 
do ano 

 
Alimentar o 
Repositório comum, 
dos recursos digitais 
originais produzidos 
no agrupamento 
pelos elementos dos 
diferentes 
departamentos, na 
plataforma Teams 

 
Todos os 
departamentos 

 
 
2.4. 
2.7. 

 
Compilar numa plataforma acessível a todos os docentes, materiais de 
aprendizagem originais, produzidos com recurso a diferentes ferramentas 
digitais, designadamente Canva, Powtoon, Edpuzzle, Quizziz, Wordwall, 
StoryJumper, etc 
 
Produção de vídeos sobre técnicas laboratoriais básicas 
 
 
 
 

 
Todos os 
Departamentos 

 
Docentes 

 
Acesso à internet 
 
Reagentes 
Material de 
laboratório 
 

50,00 € 

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar. 
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DATA TEMA 
ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 
CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 
 
 
Ao 
longo 
do ano 

 
Criação/dinamização da 
área de Comunicação 
/Expressão (C.A.A) 
 
 
 
 

 
DCSH 

 
2.4. 

 
2.7. 

 
2.8. 

 
1.3.2. 

 
2.1.1. 

 

 
Disponibilizar conteúdos e recursos no âmbito dos seguintes temas: 
- Parentalidade positiva; - Orientação psicopedagógica; 
- Desenvolvimento e aprendizagem; 
- Técnicas de relaxamento; 
- Gestão comportamental; - Gestão de emoções; 
- Orientações organização estudo; 
- Internet segura; 
- Informação de interesse geral – DGS; CPCJ; … 
- Atividades e recursos de aprendizagem 
-Expressão e comunicação; 
- Literacia; 
- Numeracia; 
- Conhecimento do Mundo; 
- Expressão Motora: yoga e exercício físico; 
- Expressão plástica e dramática; 
- Atenção e concentração; 
- Promover o desenvolvimento da autonomia e competências sociais e 
funcionais; 
-Desenvolver a observação visual, o pensamento visual e o sentido crítico; 
- Realizar atividades e experiências diversas e sistemáticas, utilizando técnicas e 
materiais variados; 
-Desenvolver hábitos de organização e de higiene no trabalho; 
- Exteriorizar espontaneamente imagens que interiormente construiu; 
- Desenvolver/ melhorar a autoestima; 
-Facilitar a Expressão e Comunicação; 
-Recriar experiências da vida quotidiana, situações imaginárias e utilizar os 
objetos livremente atribuindo-lhes significados múltiplos; 
-Expressar sentimentos, pensamentos e emoções; 
-Interiorizar valores culturais, desenvolver o sentido estético, estimular o 
desenvolvimento físico, emocional e psicológico. 

 
Educação Especial 
SPO 
Famílias 
Terapeutas CRI 
 

 
Comunidade 
educativa 
 
Comunidade 
em geral 
 

 
Acesso à rede 
Acesso à internet 

Material de 
desagaste 

Material de 
Expressão Plástica 
Entre outro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,00 € 

 

 

Ao 

longo 

do ano 

“Embaixadores contra o 
bullying” 
 
(No âmbito do Projeto 

ERASMUS+) 

DCSH 

1.2.4; 1.3.2; 
1.4.2; 1.5.1; 
1.8.1; 2.1.1; 
2.1.2; 2.2.1; 
2.2.2; 2.2.3; 
3.3.1 
 

 
- Facilitar o pedido de ajuda aos alunos que sofrem bullying 
- Prestar apoio pelos pares 
- Desenvolver hábitos de trabalho colaborativo 
- Desenvolver capacidades de comunicação, socialização e inter-relação 
- Criar espírito de interajuda e voluntariado 

Professores 
envolvidos no 
projeto ERASMUS+ 
 
Em articulação com 

a Educação para a 
cidadania 

5.º ao 9.º 
ano 

Materiais 
consumíveis 

Sem custos 

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar. 
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DATA TEMA 
ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 
CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 
Ao 
longo 
do ano 

Elaboração de livros 
digitais temáticos 

DL 
2.1. 
2.5. 
2.7. 

 
- Envolver os alunos na seleção e organização de poemas e lengalengas, de 
autores portugueses ou de tradição oral; 
- Envolver os alunos na conceção, planificação e execução de livros digitais, com 
recurso à ferramenta StoryJumper. 

Docentes do DL 

Comunidade 
educativa e 
comunidade 
virtual 

Acesso à Internet 
Recursos 
tecnológicos 
(smartphones, 
tablets…) 
Sala do Futuro (EB 
Amadeo) 

Sem custos 

 
 
 
Ao 
longo 
do ano 

Visita virtuais/ 
Presenciais 
enquadradas nos 
domínios de cada 
disciplina 
5.º ano: 
https://www.visitasvirt
uais.com/visitasVirtuais.
aspx?tematica=Parque
%20Natural 
http://coimbra.360port
ugal.com/Concelho/Con
deixa/Conimbriga/ 
6.º ano 
https://app.parlamento
.pt/visita360/pt 

DCSH 

1.1 
1.2 
2.1 
2.5 
2.6 

 
- Sensibilizar para o conhecimento, valorização e preservação do património 
natural e cultural 
- Alargar os conhecimentos do currículo 
- Promover a aplicação dos conhecimentos das TIC 

Docentes do DCSH 
 
 

5.º ao 9.º ano 

Acesso à internet 
 
Computadores e 
tablets 

Sem custos 

 
 
Ao 
longo 
do ano 

 
Ler é…. 
 
Atividades de Leitura e 
Escrita – Dinamização 
da Biblioteca da Escola 
de Mancelos. 
 
(Educação Literária) 
 

Articulação 
com o Plano 21/23 
Escola+ Eixo “Ensinar e 
Aprender” - domínio 
+Leitura e Escrita 

 
1º Ciclo 
 

 
 
 
1.1 
1.2 
1.6 
2.1 
 

 
-Desenvolver as competências de leitura, melhorando a fluência e a 
compreensão leitoras. 
- Promover a literacia literária como instrumento para a fruição de textos 
gradativamente mais extensos e complexos, que garantam o goso de ler. 
- Ler narrativas e poemas adequados à idade, por iniciativa própria ou de outrem. 
- Valorizar a diversidade cultural dos textos (ouvidos ou lidos). 
- Promover a educação literária por meio de uma relação afetiva e estética com a 
literatura e com textos literários orais e escritos, através de uma experimentação 
artístico-literária que inclua ouvir, desenhar, ler, escrever, dramatizar, 
representar, recitar, recontar, apreciar. 
- Fazer da leitura um gosto e um hábito para a vida, promovendo a motivação 
para ler e continuar a aprender através das experiências gratificantes de leitura, a 
partir de recursos e estratégias diversificados. 

 
 
Professora da turma 
2 L (Emília Taveira) 
e Coordenadora da 
Escola (Goreti 
Souto) – EB 
Mancelos 

 
Alunos da 
Escola da 
Turma 2L e 
Turmas da 
escola de 
Mancelos, 
que adiram à 
atividade. 

 
Alunos 
Professores Pais 
convite a um 
escritor (a 
agendar para 
as duas 
últimas semanas 
do 2º período 
letivo) 
 

 
 
 
 

50 € 

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar. 

https://www.visitasvirtuais.com/visitasVirtuais.aspx?tematica=Parque%20Natural
https://www.visitasvirtuais.com/visitasVirtuais.aspx?tematica=Parque%20Natural
https://www.visitasvirtuais.com/visitasVirtuais.aspx?tematica=Parque%20Natural
https://www.visitasvirtuais.com/visitasVirtuais.aspx?tematica=Parque%20Natural
http://coimbra.360portugal.com/Concelho/Condeixa/Conimbriga/
http://coimbra.360portugal.com/Concelho/Condeixa/Conimbriga/
http://coimbra.360portugal.com/Concelho/Condeixa/Conimbriga/
https://app.parlamento.pt/visita360/pt/
https://app.parlamento.pt/visita360/pt/
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DATA TEMA 
ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 
CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 
Ao 

longo 
do ano 

 
Divulgação e informação 

digitais/ Páginas de 
Facebook 
“Amadeo Inclusivo” 
e a 
“Escola vai a casa” 

 

 
 
DCSH 

 
2.1.2. 
 
2.4. 
2.7. 

 
- Sensibilizar a comunidade educativa para a problemática dos alunos 

com Necessidades específicas; 
- Contribuir para o aprofundamento dos conhecimentos relativos à 

educação especial; 
- Criar o hábito de reflexão sobre educação inclusiva; 
- Promover a equidade educativa; 
- Promover a inclusão educativa e social; 
- Proporcionar aos pais/encarregados de educação acesso à informação 

e à possibilidade de participação ativa na vida escolar dos filhos/educandos. 
 

 
Docentes 

da Educação 
Especial 

 
Com

unidade 
educativa 
alargada 

 
Acesso à rede 
Acesso à internet 

 

Sem custos 

 
 
 
Ao 
longo 
do ano 

Dinamização da conta 
no Pinterest – “Amadeo 
Inclusivo” 

DCSH  
2.4. 

- Divulgar informação no âmbito da Educação Inclusiva; 
- Partilha de material e ideias de diferenciação pedagógica; 

Educação Especial Comunidade 
educativa 
alargada 
 
 
 
 

- Recursos TIC 

Sem custos 

 
Ao 
longo 
do ano 

PNL INCLUSIVO - 
Educação Literária digital 

 
DCSH 

2.4. 
2.7.1. 
3.1. 
 
 
 
 
 
 
 

- Capacitar os alunos de competências digitais; 
- Aumentar a utilização das TIC no contexto das atividades educativas; 
- Sensibilizar para o uso da leitura, escrita e ilustração digitais; 
- Explorar as obras literárias com recurso ao digital; 
- Envolver os alunos na criação de produtos resultantes dessa exploração em 
formato digital; 
- Compilar os produtos criados num portfólio digital; 
- Promover a acessibilidade digital; 
- Partilha de inovações pedagógicas resultantes de boas práticas identificadas no 
contexto dos diferentes departamentos curriculares. 
 
 

Educação Especial 
em parceria com 
Professores 
Titulares de Turmas 

Alunos do 1.º 
CEB 

Meios 
tecnológicos 
 
Acesso à internet 
 
Materiais de 
expressão plástica 
 
 

25,00 € 

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar. 
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DATA TEMA 
ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 
CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 
 
 
Ao 
longo 
do ano 

Site do DL “No 
Boundaries” 
(tema agregador de 
cada ano letivo) 

DL 
2.1. 
2.5. 
2.7. 

- “Gateway” de todos os trabalhos/atividades levadas a cabo pelo Departamento 
de Línguas; 
- Publicação de trabalhos cujos temas estejam alinhados com os conteúdos 
programáticos dos vários graus de ensino. 

Docente Elsa Sousa, 
com a colaboração 
de todos os grupos 
do DL 

Comunidade 
Educativa e 
Comunidade 
Virtual 

Recursos 
materiais e 
humanos 
disponíveis 

 
Sem custos 

 
 
 
Ao 
longo 
do ano 

Dinamização / 
Intervenção nos espaços 
escolares 

DE 

1.3 
1.4 
1.6 
2.1 
2.5 
3.7 

 
Promover um ambiente agradável e apelativo.  
Desenvolver a criatividade e a imaginação. 
Estimular princípios e práticas para a construção de uma escola democrática, 
humanista e participativa. 
Formar alunos que sejam cidadãos civicamente responsáveis, tolerantes, justos, 
organizados e autónomos. 
Dar a conhecer os trabalhos e projetos realizados pelos alunos através de 
Exposições de trabalhos, Decoração dos espaços escolares, concursos artísticos, 
etc 
 

Grupos 240 e 600 
 

Comunidade 
Educativa 

A definir 500,00 € 

 
 
 
 
 
Ao 
longo 
do ano 

 
 
 
 
 
 
 
Marcos históricos, 
Sociais e Religiosos 
 
 
 
 
 

DCSH 
1.1.2; 1.1.3; 
2.1.1; 3.1.1; 

 
- Refletir sobre a importância de algumas figuras e datas importantes para o 
desenvolvimento humano; 
- Conhecer os símbolos e significados marcantes relativos a pessoas ou 
acontecimentos. 

EMRC 
Glória Petro 
Armindo Ferreira 

Alunos 1º, 2º 
e 3º ciclo 

Materiais 
Consumíveis 

30 € 

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar. 
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DATA TEMA 
ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 
CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 
 
 
Ao 
longo 
do ano 

Canguru Matemático DMCE 

2.1.1 
2.3 
2.5 
 

✓  
✓ Estimular o gosto e o estudo pela Matemática; 
✓ Atrair os alunos que têm receio da disciplina de Matemática, 
✓ permitindo que estes descubram o lado lúdico da disciplina; 
✓ Tentar que os alunos se motivem a resolver questões matemáticas e 
percebam que conseguir resolver os problemas propostos é uma conquista 
pessoal muito compensadora; 
✓ Aumentar todos os anos o número de participantes no concurso a 
nível nacional e tentar atingir as cotas de participação de outros países 
europeus; 
✓ Desenvolver o raciocínio matemático; 
✓ Desenvolver o cálculo mental e escrito; 
✓ Desenvolver processos de resolução de um problema; 
✓ Desenvolver capacidades para decidir sobre a razoabilidade de uma 
solução / problema. 

Contextualizar a matemática com situações do real. 
 

Docentes dos 
grupos 230 e 500 
 
 
 
 

Alunos do 2º 
e do 3º ciclos 

Fotocópias 
- Internet 
- Plataforma 
Teams 
 

50 € 
(inscrição) 

 
 
 
Ao 
longo 
do ano 

 
Olimpíadas da Química 
 
Literacia 3Di 
 
SuperTmatik 

 
 
DMCE 
DL 
DCSH 

 
2.1.1. 
2.1.2. 
2.4. 

 
- Contribuir para elevar os níveis de literacia científica dos alunos; 
- Promover o seu desenvolvimento educativo, pessoal e social; 
- Motivação dos alunos para a aprendizagem de vocabulário nas diversas línguas. 
- Ajudar a consolidar as aprendizagens e a desenvolver competências 

 
Docentes das 
disciplinas 
participantes 

 
Alunos do 
3ºciclo 

 
Sala TIC / 
Biblioteca / 
Tablets e 
computadores 
Transporte 

Custos de 
transporte 
e inscrição 

 
Ao 
longo 
do ano 

GEOdesafio do mês 
“Concelho mistério” 

DCSH 

1.1.3. 
1.2.4. 
1.3.2. 
2.1.2. 

- Reconhecer as características que conferem identidade a um lugar, comparando 
diferentes formas de representação desses lugares. 
- Aplicar as Tecnologias de Informação e Comunicação/Tecnologias da 
Informação Geográfica para localizar, descrever e compreender os lugares e 
fenómenos geográficos. 

Docentes de 
Geografia 
Elisabete Batista 
Fernanda Freitas 
Paulo Cerqueira 
 

Alunos 1º ao 
9º ano 

Materiais 
consumíveis 
Prémios 

30,00 € 

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar. 
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DATA TEMA 
ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 
CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 
 
Ao 
longo 
do ano 

 
 
Aulas de yoga 
- Realização de técnicas 
para libertar tensões 
físicas 

 
 
Clube do Bem-
estar 

 
 
2.1.1, 2.2.1, 
2.3.1. 
 

 
-.Utilizar com eficácia as técnicas de relaxamento; 
-.Melhorar o desempenho profissional e académico; 
-.Estimular uma maior capacidade de concentração; 
-.Reduzir fortemente os níveis de stress, contribuindo para o bem-estar 
físico e psicológico; 
-.Colmatar limitações cognitivas de alunos com RTP (com adaptações 
adicionais) e aprofundar o seu conhecimento, frequentemente 
rudimentar, sobre o seu esquema corporal; desenvolver capacidades 
físicas, flexibilidade, equilíbrio, força e resistência; 
-.Desenvolver capacidades psicossociais – autocontrolo, atenção a si e ao 
outro, empatia, cordialidade – e melhorar a sua autoperceção de 
competência e aceitação social. -Aprender a descontrair em momentos 
geradores de stress e pressão, utilizando com eficácia as técnicas de 
relaxamento; 
-Aumentar a autoestima e a autoconfiança; 
-Desenvolver a identidade pessoal; 
-Melhorar o desempenho profissional e académico; 
-Estimular uma maior capacidade de concentração; 
-Permitir compreender melhor o corpo e reações emocionais; 
-Reduzir fortemente o nível de stress, contribuindo para o bem-estar 
físico e psicológico; 
-Promover comportamentos assertivos; 
-Desenvolver capacidades físicas, flexibilidade, equilíbrio, força e 
resistência; 
-Melhorar a sua autoperceção de competência e aceitação social. 
 

 
 
 
 
Coordenadora e 
colaboradores do Clube 
do Bem-estar 
 
Psicóloga do 
Agrupamento 
 
 

 
 
 
 
Alunos com 
adaptações 
curriculares 
significativas 
 
Alunos do 
1ºciclo EB 
Amadeo 
 
 

 
 
 
 
Tapetes 
Espaço físico 
(preferência no 
exterior) para a 
realização da 
atividade, de 
acordo com o 
número de alunos 
participantes. 
 

 
 
 
 
 
 
100,00 € 

 
Ao 

longo 
do ano 

 
COACHING PARA 

ALUNOS 
- Realização de sessões 

de coaching 
 
 
 
 

 
 
Clube do Bem-

estar 

 
2.1.1, 2.2.1, 

2.3.1 

 
- Levar o aluno a ter o foco nos seus próprios recursos para encontrar 

suas soluções; 
-Facilitar o desenvolvimento pessoal e/ou profissional, por forma a 

alcançar as metas desejadas. 
-Aumentar a autoestima e a autoconfiança; 
-Melhorar o desempenho profissional e académico; 
-Estimular uma maior capacidade de concentração 

 
Celestina Martins 
Isabel Carvalho 

 
Alunos 

 
Espaço físico; 

computador 
(vídeo 
conferência) 
Papel; 
Caneta. 

 

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar. 
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DATA TEMA 
ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 
CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

  
Dia Mundial da Saúde 
Mental 
- Realização de 
meditação áudio durante 
todo o ano letivo (com 
início no dia 8 de 
outubro) 

 
PES/CN/ Clube do 
Bem-estar 

 
 
1.3 
1.5 
2.1 
2.2 
2.5 
2.8 
3.3 

 
- Sensibilizar a comunidade escolar para a questão da saúde mental; 
-Promover a saúde mental em jovens; 
-Compreender que não há saúde sem saúde mental; 
-Desenvolver habilidades intelectuais, emocionais e sociais; 
-Aprender a controlar sintomas periféricos, tais como agitação, 
ansiedade e relacionados com o humor. 
 

 
Coordenadores do PES 
Diretores de Turma 
Professores de 
Ciências Naturais (230 
e 520) 
Coordenadores do 
Clube do Bem-estar 

 
 
Comunidade 
escolar 

 
Computador 
/equipamento de 
som 
Material diverso 

Sem custos 

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar. 
 
 
 

1º SEMESTRE 
DATA TEMA 

ATIVIDADE 
DEPARTAMENTO 

CLUBE 
PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 
01 a 15 

set 

 
Preparação/ 
Organização do ano 
letivo 

 
Direção 
Docentes 
Funcionários 

 
 

 
Envolver a comunidade educativa na discussão e apresentação de 
propostas de atividades a desenvolver, no decurso do ano letivo; 
Implementar práticas de trabalho cooperativo entre os diferentes agentes 
educativos criando condições reais para a sua operacionalização 
 

 
Docentes do 
Agrupamento 

 
Comunidade 
escolar 

 
Documentos 
estruturantes 
Agrupamento 

 
Sem custos 

 
16 e 17 

set 
 

Receção aos novos 
alunos e crianças  pré- 
escolar  e 1ºano 
Início das aulas 

 
Direção 
Docentes 
Funcionários 

 
1.7.1 
2.8 

 

 
Acompanhar, informar e sensibilizar alunos, pais e encarregados de 
educação e docentes 
Integrar novos alunos; 
Conhecer/Reconhecer o espaço e materiais de sala/escola; 
Promover o convívio, integração e adaptação. 
 

 
Docentes do 
Agrupamento 

 
Crianças e 
Alunos 
Pré - escolar, 
1º e 5º anos 

 
Fotocópias 
Documentação 
diversa 
Lanche 
Bolo de receção 

 
Sem custos 
 
 

 
24 set 

Dia Europeu do 
Desporto Escolar 

Desporto Escolar 

1.3 ; 1.5 ; 1.6 ; 
1.8 ; 1.9 ; 2.1 ; 
2.2 ; 2.4 ; 2.5; 
3.3 ; 3.7 

 
- Promover a oferta desportiva da escola; 
- Aquisição de hábitos de vida ativa e saudável. 
 
 

Desporto Escolar 
Alunos do 4º 
ano, 2º e 3º 
ciclo 

Espaços da Escola  

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar. 
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DATA TEMA 
ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 
CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 
 
01 out 

Dia Mundial Da Música 
(Coreografias,cançóes; 
Instrumentais). 
(contexto sala de aula) 

 
DE 
 

2.1; 2.2.3 
2.4; 2.5 
2.7; 2.8.1 
3.1; 3.2 
3.7 

-Comemorar o Dia Mundial da Música dentro da sala de aula. 
-Proporcionar através da música momentos de alegria, partilha e cultura; 
- Promover o gosto pela música. 

Professoras de 
Educação Musical 

Alunos do 2º e 
3º ciclos 

 
Aparelhagem 
musical; 
Instrumentos 
musicais 
 
 

Sem custos 

 
 
 
 
11 a 15 
 
out 

 
Comemoração do dia 
Mundial da Alimentação 
(16 de Outubro) 
+ 
FITescola 
 
 
Educação Alimentar / 
Atividade Física 
(Dia Mundial da 
Alimentação) 
- Como preparar um 
lanche saudável 
(elaboração de vídeos e 
outros materiais de 
divulgação, pelos alunos 
do 9º ano) 
 

DE 
 
Desporto Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
PES/CN/ 
Clube do Bem-
estar 

1.3 ; 1.5 ; 1.6 ; 
1.8 ; 1.9 ; 2.1; 
2.2 ; 2.4; 2.5 
2.8; 3.3; 3.7 
 

-Criar e introduzir hábitos que conduzam a estilos de vida saudáveis; 
- Incentivar a uma alimentação equilibrada e prática da atividade física 
regular; 
- Apresentação de noções sobre nutrição e exercício físico; 
- Apresentação de circuitos de treino/manutenção da condição física; 
- Apresentação de dados extraídos da plataforma FIT Escola. 
 
 
 
- Promover comportamentos saudáveis ao nível alimentar. 
- Sensibilizar para a importância da prática de uma alimentação saudável. 
- Promover o espírito de grupo. 
-Promover a saúde em meio escolar; 
- Fomentar hábitos de vida saudáveis; 
- Contribuir para um estilo de vida ativo; 
-Tomar consciência do direito humano à alimentação adequada. 

Grupo de Educação 
Física 
Coordenadores do PES 
e do Clube do Bem 
Estar 
DTs 
Grupos 230 e 520 
 

Comunidade 
escolar 
 

Instrumento de 
recolha de dados 
–Fitescola 
Lanche 
Computadores 
 

100,00 € 

 
final 0ut  

Halloween Traditions 
Spooky Poster 

The best Halloween 
mask 

DL 
 
 

1.3.2 
2.8.1 

- Identificar as tradições do Halloween; 
- Adquirir vocabulário; 
- Praticar vocabulário relacionado com a atividade; 
- Enriquecer a vertente cultural com filmes e músicas; 
- Contribuir para o desenvolvimento do sentido estético e artístico dos 
alunos. 
 

Docentes de Inglês do 
1º, 2º e 3º ciclo 

Comunidade 
Educativa e 
Comunidade 
Virtual 

 
Recursos 
materiais e 
humanos 
disponíveis 
 

Sem custos 
 

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar. 
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DATA TEMA 
ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 
CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 
 
11 nov 

Comemoração do Dia de 
São Martinho1: 
decoração de um espaço 
alusivo ao dia 

DE 
 

 

- Incutir nos alunos o espírito de celebração na sala da aula relembrando 
lendas de antigamente 
. Incentivar nos alunos o gosto pela decoração e utilização de recursos 
naturais 
- Possibilitar a transversalidade de conteúdos e de competências com 
outras disciplinas 

Docentes do grupo 
530 

Comunidade 
Educativa 

Átrio ou 
corredores da 
Escola 

70 Є 

 
8 a 11 
nov 

Jogos Populares 
Departamento de  

 
DE 

1.3 / 1.5 / 1.6 / 
1.8 / 1.9 / 2.1 / 
2.2 / 2.4 / 2.5 / 
2.7 / 2.8 / 3.3 / 
3.7  

- Conhecer e reavivar as tradições e o património cultural.  
- Realização de jogos tradicionais interturmas Grupo de Educação Física 
Alunos do 2º e 3º ciclos  
- Material específico dos jogos - Campo de jogos  

Grupo de Educação 
Física  

Alunos do 2º e 
3º ciclos -  

- Material 
específico dos 
jogos  
- Campo de jogos  

específico 
dos jogos - 
Campo de 
jogos  

 
8 a 12 
nov 

Comemoração do 
aniversário 
de Amadeo de Souza‐
Cardoso/ 
 

DE 

1.3 
1.4 
1.6 
2.1 
2.5 
3.7 

Instituir e dinamizar o dia do Pintor. 
Contribuir, ao nível da comunidade educativa, para um sentimento 
individual de pertença de um Pintor nacional. 
Levar os alunos a investigar e conhecer a vida e obra de uma 
personalidade Portuguesa. 

Grupo 240 
Alunos e 
Comunidade 
Educativa 

A definir 100 € 

 
 
Ao longo 
do ano 

Dia do pijama 
All Families are special 
Tema “Património e 
Cidadania”) 

DL 

2.1.1 
2.2.3 
2.5.1 
 

 
- Promover o estudo da língua inglesa na sua dimensão lúdica; 
- Aprender diversos antónimos em Inglês, com recurso à exploração do 
livro de Todd Parr “The family book”; 
- Incentivar o respeito pela diferença; 
 

Docentes de Inglês do 
1º ciclo em articulação 
com o 1º ciclo 

Alunos do 3º e 
4º anos de 
Inglês 

Recursos 
materiais e 
humanos 
disponíveis 
 

 
Sem custos 

 
 
nov Corta Mato 

(Fase Escolar) 

DE 
 
Desporto Escolar 

1.3 / 1.5 / 1.6 / 
1.8 / 1.9 / 2.1 / 
2.2 / 2.4 / 2.5 / 
2.7 / 2.8 / 3.1 / 
3.2 / 3.3 / 3.4 / 
3.7 

- Incentivar os alunos para a prática desportiva e desenvolver as 
capacidades condicionais, nomeadamente a resistência. 
 

Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 4º 
ano, 2º e 3º 
ciclo 

Medalhas 
Diplomas 
Dorsais 

Lanches 
Alfinetes 

Cartazes 

300,00 € 

 
A definir 
CLDE 

Corta Mato 
(Fase CLDE) 

DE 
 
Desporto Escolar 
 
 

1.3 / 1.5 / 1.6 / 
1.8 / 1.9 / 2.1 / 
2.2 / 2.4 / 2.5 / 
2.8 / 3.3 / 3.7 

 
- Incentivar os alunos para a prática desportiva e desenvolver as 
capacidades condicionais, nomeadamente a resistência. 
 

Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 4º 
ano, 2º e 3º 
ciclo 

- Lanches 
individuais 

100,00 € 

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar. 
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DATA TEMA 
ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 
CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 
A definir 

 
Comemoração do Dia 
Internacional da Pessoa 
com deficiência 

 
DCSH 

 
2.4. 

 
- Divulgar informação sobre a deficiência e permitir a reflexão sobre as 
diferentes problemáticas físicas e mentais; 
- Promover a defesa da dignidade, dos direitos e o bem-estar de todos os 
cidadãos; 
- Sensibilizar a comunidade educativa para a problemática dos alunos com 
Necessidades específicas; 
- Contribuir para uma sociedade mais inclusiva e equitativa para as 
pessoas com deficiência. 

 
Educação Especial 

 
Comunidade 
Educativa 
Alargada 

 
Recursos TIC 
Articulação com 
diferentes áreas 

Sem custos 

 
 
23 dez 

Christmas 
“Christmas Traditions” – 
ESC (English Speaking 
Countries) 

DL 
1.3.2 
2.5.1 

- Brincar com a linguagem; 
- Enriquecer o domínio lexical e frásico; 
- Conhecer as tradições natalícias dos países anglo-saxónicos. 
- Fomentar e consolidar hábitos de escrita. 

Docentes de Inglês do 
1º ciclo 
 

Comunidade 
Educativa e 
Comunidade 
Virtual 
 

Recursos 
materiais e 
humanos 
disponíveis 
 

Sem custos 
 

 
 
23 dez 

 
Festa de Natal 
 
Atividades de Natal 
Canções/coreografias 
Dramatização 
Quadras) 

DE 
 

2.1; 2.2.3 
2.4; 2.5 
2.7; 2.8.1 
3.1; 3.2 
3.7 

- Despertar para a preservação das suas tradições e/ou 
para o conhecimento de outras culturas; 
- Desenvolver aptidões técnicas e manuais, ou outras, 
assim como a criatividade e a capacidade de 
Intervenção. 

Professoras de 
Educação Musical e 
outros professores 

comunidade 
Educativo 

Aparelhagem 
musical; 

Instrumentos 
musicais 

100,00€ 

 
Final 1º 
semstre 

Localização relativa 
“Processos de 
orientação” 

DCSH 
 

1.1.3.; 1.2.4; 
1.3.2; 2.1.2.; 
2.8.1. 

- Despertar nos alunos o gosto pela criatividade; 
- Consolidar conhecimentos sobre os pontos cardeais, colaterais e sub-
colaterais. 
- Praticar técnicas geográficas, gráficas e de pintura 
 

Docentes de geografia 
HGP:  Jorge Silva 

Alunos 
(5º e 7.º ano) 

Prémios 30,00 € 

 
2ª 
semana 
jan 

Cantar dos Reis 
(Cantar os Reis 
Recolha/registo para 
comunicar e recriar 
tradições) 

DE 

2.1; 2.2.3 
2.4; 2.5 
2.7; 2.8.1 
3.1; 3.2 
3.7 
 

 
- Desenvolver o gosto pela música aliado à prática 
Instrumental;- Desenvolver e valorizar as diferentes culturas 
musicais da região; 
- Conhecer e reviver tradições. 
- Reconhecer e valorizar a cultura tradicional. 

Docentes de Educação 
Musical 
 

Professores, 
auxiliares, 
alunos do 1º, 2º 
e 3º ciclos 

Instrumentos 
musicais 

30,00 € 

 
06 jan 

“Día de los Reyes” DL 
1.3. 
2.1. 
2.3. 

 
- Ativar conhecimentos de língua e de cultura espanhola; 
- Divulgar a língua espanhola; 
- Fomentar e consolidar hábitos de escrita; 
- Promover a criatividade e a imaginação; 
-  Articular com outras escolas. 

Docente de Espanhol 
Comunidade 
Educativa 

- Recursos 
materiais e 
humanos 
disponíveis 
 

Sem custos 

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar. 
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DATA TEMA 
ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 
CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

Ao longo 
do 1º 
semestre  

Olimpíadas da Leitura DL  

1.3.2. 
2.1.1. 
2.2.3. 
3.7. 

- Ler e interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e 
géneros. 
- Reconhecer os valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos 
manifestados nos textos.  
- Expressar, através de processos e suportes diversificados, o apreço por 
livros e autores em função de leituras realizadas. - Promover hábitos de 
leitura e desenvolver a sensibilidade estética dos discentes. 

Docentes de 
Português (3º ciclo) 

Alunos do 7º; 8º 
e 9º 

Recursos materiais 
e humanos 
disponíveis 

Prémios para os 
alunos vencedores 

50,00 €  

 
 
Data a 
definir 

Matemática em todo o 
lado - 
Concurso de fotografia 

Departamento de 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais 

 
1.6 
1.8 
2.1.1 
2.1.2 
2.2; 2.3 
2.4; 2.5 
2.6; 2.7.1 
3.7; 4.3.1 

 
- Celebrar a importância da Matemática e o seu papel no nosso dia-a-dia; 
- Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação do 
real; 
- Promover a descoberta e a observação do meio que nos rodeia de uma 
perspetiva matemática; 
- Ampliar o interesse pela Matemática e motivar para a sua aprendizagem; 
- Desenvolver o sentido estético e criativo; 
- Valorizar competências técnicas no âmbito da fotografia; 
- ,00Promover a articulação vertical e interdepartamental. 
 

Professores de 
Matemática do 3º 
ciclo 

Alunos do 3º 
ciclo 

- Fotocópias 
- Internet 

- Plataforma 
Teams 

30,00 € 
(Prémio 
para os três 
trabalhos 
mais 
votados) 

 
 
Final 
semes-
tre 

Exposição de trabalhos 
elaborados pelos alunos 
no âmbito dos 
conteúdos 
programáticos 
lecionados na disciplina 
de ET de 3ºciclo 

DE 
(Oferta de Escola) 

1.3. 
1.3.1; 1.3.2 
2.3; 2.3.1. 
2.8.1. 

- Promover um ambiente agradável e de empatia dentro da sala de aula e 
fora dela 
- Desenvolver a criatividade e a imaginação 
- Estimular princípios e práticas para a construção de uma escola 
democrática, humanista e participativa 
- Formar alunos que sejam cidadãos civicamente responsáveis, tolerantes, 
justos, organizados e autónomos 

- Apresentação e divulgação do trabalho desenvolvido ao longo do 
semestre 

Docentes do grupo 
530 

Comunidade 
Educativa 

Átrio ou 
corredores da 
Escola 

150,00 Є 

24 a 28 
jan 
 

Cerimónia de 
Atribuição de quadro de 
mérito e excelência (ano 
letivo 20/21) 

 
 
Direção 

 
 
1.8.1. 
 
2.8. 

 
Reconhecer as competências e atitudes dos alunos; 
Promover o exercício de uma cidadania responsável; 
Premiar os bons resultados; 

Incentivar os alunos na procura da excelência. 
 

Direção 
Grupo de trabalho 
BEs 

 
Alunos 2ª e 3º 
ciclo envolvidos 

 
Cartolinas 
 

 
30,00 € 

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar. 
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2º SEMESTRE 
DATA TEMA 

ATIVIDADE 
DEPARTAMENTO 

CLUBE 
PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 
 
02 fev 

La Chandeleur 
Departamento de 
Línguas 

1.3.2 
2.1.1 
2.2.3 
3.7 
 

 
- Aprofundar o conhecimento sobre aspetos civilizacionais e culturais da 
França. 
- Desenvolver a responsabilidade, a autonomia, a identidade pessoal e 
social assim como a tolerância e a cooperação. 
- Fomentar o trabalho colaborativo entre aluno/aluno; alunos/professores 
e professores/alunos. 
 

Docentes de francês 

Comunidade 
Educativa 
Comunidade 
virtual 

Internet 
Recursos 
materiais e 
humanos 
disponíveis 

Sem custos 

10 a 20 
fev 

Mega Sprinter 
(Fase de Turma e Fase 
Escolar) 

DE 
 
Desporto Escolar 

1.3; 1.5 
1.6; 1.8 
1.9; 2.1 
2.2; 2.4 
2.5; 3.3 
3.7 

 
- 
 
 
 
 Desenvolver o espírito desportivo nos alunos; 
- Promover e fomentar o convívio entre os alunos; 
- Avaliar a velocidade e o salto em comprimento dos alunos; 
- Apurara os alunos que irão participar na fase EAE 
 
 
 
 

 
 
 
 
Grupo Educação Física 
 

 
 
 
 
 
Alunos do 2º e 
3º Ciclos 

Cronómetro 
Fita métrica 

Cartazes 

 
 
 
Sem custos 

A definir 
CLDE 

 
 
 
Mega Sprinter 
(Fase CLDE) 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 Desenvolver o espírito desportivo nos alunos; 
- Promover e fomentar o convívio entre os alunos. 
 
 

  

- Lanches 
individuais 
 

transporte 

 
 
 

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar. 
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DATA TEMA 
ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 
CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 fev 

Valentine’s Day 
“Love Word Cloud” 

 
DL(120) 

1.3.2 
2.8.1 

- Divulgar a cultura da língua alvo; 
- Promover o estudo da língua inglesa na sua dimensão lúdica; 
- Fomentar a criatividade. 
- Promover o espírito da autoestima. 
 

Docentes de Inglês do 
1º ciclo 

Comunidade 
Educativa e 
Comunidade 
Virtual 
 

Recursos 
materiais e 
humanos 
disponíveis 

Sem custos 
 

 
 
Dia de S. Valentim / 
Dia dos Afetos 

Departamento 
1ºciclo 
 
 

 
1.3.2 

 
Fomentar a criatividade e o sentido estético dos alunos; 
Promover o espírito de união e de amizade entre os alunos; 
Desenvolver o trabalho entre turmas e a articulação interdisciplinar. 
 

 
Docentes EPE e  
1.ºCiclo 

 
1.ºCiclo 

Cartolinas 
Marcadores 
Lápis de cor 
Cola 
Materiais 
recicláveis 

 
20,00 € 

Dia dos Namorados 
(São Valentim) 
- Sensibilização sobre a 
violência no namoro 
 
- Colheita de sangue 
 
 
 
 

 
PES/CN/Clube do 
Bem-estar 

 
 
1.3 
1.5 
2.1 
2.2 
2.5 
2.8 
3.3 

- Promover a igualdade; 
- Promover a ideia de uma vida saudável como um direito da humanidade; 
- Sensibilizar para a importância do respeito pelos outros; 
-Sensibilizar para a violência no namoro; 
- Combater a discriminação; 
- Combater a violência no namoro; 
- Promover a aquisição de hábitos de vida saudáveis; 
- Desenvolver a formação cívica dos alunos; 
- Desenvolver o espírito de entreajuda. 

Coordenadores: 
PES; DTs; Clube do 
bem estar 
 
Associações de Pais 
IPST (Instituto 
Português do Sangue 
e da Transplantação 

 
 
Comunidade 
escolar 

 
Computador 
Projetor 
Materiais diversos 

 
 
50,00 € 

 
fev 

Segurança e 
Prevenção do risco de 
um sismo 
Divulgação de Medidas 
de prevenção de um 
sismo e de 
autoproteção 
 

PES/CN 1.3 
1.5 
2.1 
2.2 
2.5 
2.8 
3.3 

Explicar as medidas de prevenção de um sismo; 
Sensibilizar sobre a importância da prevenção de um sismo; 
Informar como agir antes, durante e após um fenómeno sísmico. 

Grupo 520 
Coordenadores do PES 
 

Comunidade 
escolar 

Computador 
Projetor 
Materiais vários 

 
Sem custos 

 
25 fev 

Comemoração do 
Carnaval 
 
(A atividade será 
realizada de acordo 
com as regras 
sanitárias no 
momento) 

Todos os 
departamentos 
 

 
- Conhecer e reviver tradições. 

- Reconhecer e valorizar a cultura tradicional. 
 

 
Comunidade 
Educativa 

Materiais diversos  

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar. 
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DATA TEMA 
ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 
CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 
 
20 mar Jour de la 

Francophonie 
DL 

1.3.2 
2.1.1 
2.2.3 

-Sensibilização/motivação dos alunos para a aprendizagem da língua e 
cultura francófonas. 
 

Docentes de Francês 
Comunidade 
Educativa 

Internet 
Recursos 
materiais e 
humanos 
disponíveis 
 

Sem custos 

 
 
21 mar 

Dia mundial da Árvore 
/ Dia Mundial da 
Floresta 
 

 
DEPE 
 
1.º Ciclo 

 
 
1.3 
1.3.2. 

 
Conhecer o meio envolvente de forma a consolidar os conteúdos 
programáticos previstos; 
- Conhecer a diversidade de ambientes e de seres vivos; 
-Preservar e proteger a Natureza. 

 
Docentes dos JIs , 1.º 
Ciclo  AECs 
 
 

 
Alunos do 1.º 
Ciclo 

 
Cartolinas 
Marcadores 
Lápis de cor Cola 
Materiais 
recicláveis 
 

 
20,00 € 

 
Dia Mundial da 
Floresta. 
- Campanha digital 
para a prevenção de 
incêndios (com a 
realização /divulgação 
de vídeos) 

 
PES/CN/Clube do 
Bem-estar 
 
 
Eco-Escolas 

 
 
1.3 
1.5 
2.1 
2.2 
2.5 
2.8 
3.3 

 
- Sensibilizar para a importância da preservação dos recursos florestais; 
- Sensibilizar para a prevenção dos incêndios; 

- Consciencializar para o papel que cada pessoa pode ter na preservação 
da floresta. 

 

Professores de Ciências 
(230 e 520) 
Coordenadores PES;  DTs 
Coordenadores do Clube 
do Bem-Estar 
Eco-Escolas 

 
 
Comunidade 
escolar 

 
Materiais vários. 
 
 

 
 
50,00 € 

 
 
01 abr 

Poisson d’Avril DL 
1.3.2 
2.1.1 
2.2.3 

-Sensibilização/motivação dos alunos para a aprendizagem da língua e 
cultura francesas; 
-Celebração de um costume do país da língua em aprendizagem. 
 

Docentes de Francês 
Comunidade 
Educativa 

Internet 
Recursos 
materiais e 
humanos 
disponíveis 
 

 
Sem custos 

 
23 abr 

CELL (Celebrating 
English language 
learning) 

DL 

1.3.2 
1.6.1 
1.8.1 
2.8.1 

- Celebrar o dia de lecionação da língua estrangeira - Inglês; 
- Promover o ensino do Inglês no 1.º ciclo 
- Realizar pesquisas sobre Costumes e Tradições de países onde a Língua é 
falada 
- Vivenciar o tradicional “English Tea”. 
 

Docentes de Inglês do 1º 
ciclo 

Comunidade 
Educativa 

Recursos 
materiais e 
humanos 
disponíveis 

Sem custos 

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar 
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DATA 

TEMA 
ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 
CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 
 
23 abr 

“Día de Cervantes” DL 
1.3. 
2.1. 
2.3. 

- Ativar conhecimentos de língua e de cultura espanhola; 
- Divulgar a língua espanhola; 
- Fomentar e consolidar hábitos de escrita; 
- Promover a criatividade e a imaginação; 
-  Articular com outras escolas. 
 

Docente de Espanhol 
Comunidade 
Educativa 

- Recursos 
materiais e 
humanos 
disponíveis 
 

Sem custos 

 
abr 

Importância do sono 
“Meios digitais OFF para 
um sono ON” 
Realização de trabalhos e 
de palestra 

 
PES/CN/Cidadania 

 Incentivar hábitos de sono adequados. 
Promover o bem-estar físico e mental. 
Promover hábitos de vida saudáveis. 
Refletir sobre o funcionamento do próprio corpo. 
 

Professores de Ciências   
( 520) 
Coordenadores do PES 
 

Comunidade 
escolar 

 
Materiais vários 

 
Sem custos 

 
09 a 13 
Mai 
 

À descoberta da Europa 
“Semana aberta” 

DCSH 
Clube da Europa 

1.1.3.; 1.2.4; 
1.3.2; 2.1.2. 

 
- Sensibilizar os alunos para a sua integração num espaço supranacional; 
- Consolidar os conhecimentos sobre a evolução da União Europeia, da 
CECA à União Europeia; 
- Consolidar os conhecimentos adquiridos na sala de aula; 
- Refletir sobre o futuro da União Europeia face aos desafios atuais; 
- Conhecer características sociais, económicas e culturais de alguns países 
europeus. 
- Refletir sobre as relações internacionais; 
- Desenvolver a criatividade; 
- Despertar o interesse e a curiosidade pela descoberta dos países e 
capitais da Europa; 
- Contribuir para a consciencialização da cidadania europeia; 
- Praticar técnicas gráficas e de pintura. 
 

 
Geografia: 
Elisabete Batista 
Fernanda Freitas 
Paulo Cerqueira 
História 
Elsa Durães 
Maria José Pinto 
Clube da Europa: 
Elisabete Batista 
Paulo Cerqueira 
 

Alunos 
(5º ao 9º) 

Materiais 
consumíveis 

Prémios 
10,00 € 

 
mai 

 
Saúde dos pés – 
Palestra 

 
PES/Clube do 
bem estar/CN 

  
Incentivar hábitos higiénicos adequados à saúde dos pés 
Promover o bem-estar físico e mental 
Promover hábitos de vida saudáveis. 
Refletir sobre o funcionamento do próprio corpo. 
 

 
Grupo 520 
Coordenadores do PES e 
clube do bem-estar 
 

Comunidade 
escolar 

 
Materiais vários 

25,00 € 

7 jun 
Caminando voy al 
Santiago 

DL 
1.3.  
2.1.  
2.3. 

- Ativar conhecimentos de língua e de cultura espanhola;  
- Divulgar a língua espanhola em contacto com a língua portuguesa;  
- Fomentar o conhecimento do património local;  
- Promover o espírito e interajuda e de camaradagem em ambiente ao ar 
livre. 

Docentes de Espanhol 
Alunos do 9º 
ano de 
Espanhol 

Autocarro 
Recursos materiais 
e humanos 
disponíveis 

 

Sem custos 

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar 
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DATA TEMA 
ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 
CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 
DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 
ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 
 
04 jun Final ano letivo 9ºano DE 

1.3 / 1.4 / 1.5 / 
1.6 / 1.7 / 1.8 / 
1.9 / 2.1 / 2.2 / 
2.4 / 2.5 / 3.3 / 
3.7 

- Incentivar para a prática regular do exercício físico; 
-Desenvolver as capacidades condicionais e coordenativas; Adquirir 
hábitos de vida saudáveis; 
-Desenvolver o espírito de equipa. 
 

Grupo de Educação 
Física 

Alunos 9º ano 
Pavilhão 
Gimnodesportivo 

Sem custos 

 
15 jun 

Concurso de soletração 
“Brincar com letras - 
Spelling Bee / L’ABC des 
mots 

 
DL 

1.3.2. 
2.1.1. 
2.2.3. 
3.7. 

- Desenvolver a capacidade de memorização e de repetição. 
- Aprofundar os conhecimentos sobre as estruturas linguísticas do Inglês, 
do Francês, do Espanhol e do Português. 
- Desenvolver a responsabilidade, a autonomia, a identidade pessoal e 
social assim como a tolerância e a cooperação. 
 

Docentes de Inglês, 
Francês, Espanhol, 
Português (2º e 3º 
ciclos) 

Comunidade 
educativa 

Recursos 
materiais e 
humanos 
disponíveis 

Sem custos 

 
15 jun 

Festa de final de ano 
(Manhã) 
 

DE 
 

1.3 / 1.4 / 1.5 / 
1.6 / 1.7 / 1.8 / 
1.9 / 2.1 / 2.2 / 
2.4 / 2.5 / 3.3 / 
3.7 

 
- Promover o gosto pela música; 
- Desenvolver o espírito criativo; a socialização; 
- Desenvolver a prática vocal e instrumental e crescer como grupo fazendo 
música juntos. 
- Promover o convívio entre alunos, professores e auxiliares, contribuindo 
assim para um melhor ambiente escolar 
 

Docentes de Educação 
Musical 

Professores, 
auxiliares, 
alunos do 
2º/e ou e 3º 
ciclos 

 
Equipamento som 
Sala de convívio 
Espaço exterior 
Palco 

 
100,00 € 

Data a 
definir 

 
Exposição Final de ano 
 

 
Todos os 
departamentos 

  
- Dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelos alunos (do agrupamento?) 
durante o ano letivo 

 
Docentes de todos os 
grupos disciplinares 

 
Comunidade 
educativa 
 

 
Diversos espaços 
da EB Amadeo 

 
150,00 € 

 
 
 
Data a 
definir 

 
Peddy-Paperix 

 
DMCE 

 
1.6 ; 1.8 
2.1.1. ; 2.1.2. 
2.2 ; 2.3 
2.4 ; 2.5 
2.6 ; 2.7.1 
3.7 ; 4.3.1 

 

− Promover um ambiente de trabalho colaborativo, caracterizado por um 
espírito de lealdade e solidariedade entre pares. 

− Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar dos alunos. 

− Realçar os aspetos lúdicos e intelectualmente desafiantes da 
Matemática. 

− Desenvolver o raciocínio e a capacidade e resolver problemas. 

− Contextualizar a matemática com situações do real. 

− Criar uma oportunidade para, num são convívio, os alunos falarem e 
comunicarem matematizando. 

 

 
Docentes dos grupos 
500  e 510 
 

 
Alunos do 3º 
ciclo 

 
- Fotocópias 
- Internet 
- Plataforma 
Teams 

 
40 € 
(Prémio 
para os 
elementos 
da equipa 
vencedora) 

 
Data a 
definir 

 
Festa de Finalistas  
 

 
Todos os 
departamentos  

  
-Promover o convívio entre os alunos.  
-Valorizar a passagem dos alunos pela escola  

 
DTs 9ºano  
Colaboração docentes 
de EMRC e Música  

 
Alunos 9ºano 
e 4ºano e 
pré-escolar  

 
Diplomas,  
lembranças  

 
150 €  

DL – Departamento de Línguas; DE – Departamento de Expressões; DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas; DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; DEPE – Departamento de Educação Pré-Escolar 
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ANEXO 2 

PLANIFICAÇÃO – EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

TEMA 

PROJETO/ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 

CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 

DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 

ALVO 

RECURSOS 

 

“Alterações Climáticas /Lixo Zero” 

 

O projeto pressupõe o desenvolvimento 

do tema aglutinador definido para o 

Pré-escolar - “Clima e ambiente” + o 

seguinte domínio da EECE: 

- Educação Ambiental 

 

 

- Departamento 

Pré-escolar 

- Equipa de 

Educação para a 

Cidadania  

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.5, 1.6, 1.8, 1.9 

 

- Conhecer as causas das alterações climáticas a 

diferentes escalas. 

- Compreender a importância da adoção de atitudes, comportamentos, 

práticas e técnicas conducentes à redução das emissões de gases com efeito 

de estufa para preservação do meio envolvente e do nosso Planeta. 

- Facilitar o desenvolvimento de atitudes que promovam a responsabilidade 

partilhada e a consciência ambiental. 

- Compreender os pilares da sustentabilidade 

-Sensibilizar para a importância da preservação do “Meio Ambiente” e da 

proteção da vida. 

-Consciencializar as crianças sobre a importância de vivermos e 

convivermos num Ambiente mais limpo 

- Compreender a importância da água no Planeta enquanto recurso e 

suporte da vida. 

- Assumir comportamentos ambientalmente responsáveis que respeitem e 

valorizem a água. 

-Conhecer os principais problemas e desafios ambientais, sociais e 

económicos associados à água (desperdício, contaminação, escassez, 

conflitos, seca) 

- Compreender a importância dos oceanos para a sustentabilidade do 

Planeta. 

 

Professores Pré-escolar: 

articulação da área de 

Cidadania e 

Desenvolvimento com as 

demais áreas do 

currículo.  

 

Comunidade 

educativa 

 

- Equipamento 

informático. 

 

- Materiais 

consumíveis. 

 

- Materiais de 

natureza 

diversa, 

dependendo 

da 

especificidade 

do projeto de 

cada turma. 
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TEMA 

PROJETO/ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 

CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 

DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 

ALVO 

RECURSOS 

 

“Património e Cidadania” 

 

 

O projeto pressupõe o 

desenvolvimento do tema aglutinador 

definido para o 1º ciclo - “Património e 

Cidadania” + os seguintes domínios da 

EECE: 

- Direitos Humanos 

- Igualdade de Género 

- Interculturalidade 

- Desenvolvimento Sustentável 

- Educação Ambiental 

- Saúde 

 

- Departamento 

de 1º ciclo 

- Equipa de 

Educação para a 

Cidadania  

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.5, 1.6, 1.8, 1.9 

 

- Valorizar a sua identidade e raízes, respeitando o território e seu 

ordenamento, outros povos e outras culturas, reconhecendo a diversidade 

como fonte de aprendizagem para todos. 

- Reconhecer a importância do património cultural e artístico como 

valores indispensáveis para uma maior capacidade de participação e 

intervenção nas dinâmicas sociais e culturais. 

- Identificar diferentes estilos e géneros do património cultural e artístico, 

através da observação de diversas manifestações artísticas (danças 

tradicionais) em diversos contextos. 

- Observar os diferentes universos visuais do património local (obras e 

artefactos de arte- pintura, escultura e desenho). 

- Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha, 

textura e padrão). 

- Comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização de 

diferentes linguagens. 

- Assumir atitudes e valores que promovam uma participação cívica de 

forma responsável, solidária e crítica. 

- Promover a interdisciplinaridade. 

- Desenvolver o trabalho de grupo e a cooperação. 

- Incutir o espírito crítico, método de trabalho e de pesquisa. 

 - Promover a criatividade e a imaginação. 

- Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação no 

desenvolvimento de pesquisas e na apresentação de trabalhos. 

 

Professores Titulares 

de Turma: articulação da 

área de Cidadania e 

Desenvolvimento com as 

demais áreas do 

currículo 

  

 

Comunidade 

educativa 

 

- Equipamento 

informático. 

 

- Materiais 

consumíveis. 

 

- Materiais de 

natureza diversa, 

dependendo da 

especificidade do 

projeto de cada 

turma. 
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TEMA 

PROJETO/ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 

CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 

DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 

ALVO 

RECURSOS 

 

“A jogar também se aprende!” 

 

 

O projeto pressupõe o desenvolvimento 

do tema aglutinador definido para o 5º 

ano - “Nós e os media” + os seguintes 

domínios da EECE: 

- Direitos Humanos 

- Igualdade de Género 

- Interculturalidade 

- Media 

 

 

- Equipa de 

Educação para a 

Cidadania  

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.5, 1.6, 1.8, 1.9 

 

- Contribuir para a prática dos Direitos Humanos na vida quotidiana. 

- Usufruir e exercer os seus direitos e respeitar a defender os direitos dos 

outros. 

- Refletir sobre os efeitos do exercício de cidadania. 

- Compreender a dimensão dos preconceitos e estereótipos de género que 

afetam a sociedade portuguesa e que provocam a persistência da 

desigualdade de género. 

- Compreender a importância da educação para a igualdade de género como 

forma de combater os estereótipos de género. 

- Compreender as vantagens da convivência intercultural.  

- Refletir sobre estereótipos e preconceitos como obstáculos a uma 

convivência intercultural.  

- Compreender a importância da educação para os media. 

- Refletir obre o usos dos media. 

- Identificar diferentes redes sociais e tomar consciência dos seus diferentes 

usos e do impacto na vida e no relacionamento das pessoas.  

- Promover a interdisciplinaridade. 

- Desenvolver o trabalho de grupo e a cooperação. 

- Incutir o espírito crítico, método de trabalho e de pesquisa. 

- Promover a criatividade e a imaginação, através da exploração de ideias e 

do desenvolvimento do pensamento computacional com vista à produção 

de artefactos digitais. 

- Comunicar de forma adequada, utilizando meios e recursos digitais. 

 

Docentes da disciplina 

de Cidadania e 

Desenvolvimento de 5º 

ano em articulação com 

os membros dos 

diferentes Conselhos de 

Turma do referido ano 

de escolaridade e com os 

responsáveis dos 

Clubes/Projetos 

existentes. 

 

Comunidade 

educativa 

 

- Equipamento 

informático. 

 

- Materiais 

consumíveis. 

 

- Materiais de 

natureza diversa, 

dependendo da 

especificidade do 

projeto de cada 

turma. 
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TEMA 

PROJETO/ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 

CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 

DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 

ALVO 

RECURSOS 

 

“Lugares extraordinários” 

 

O projeto pressupõe o desenvolvimento 

do tema aglutinador definido para o 6º 

ano - “Lugares extraordinários” + os 

seguintes domínios da EECE: 

- Desenvolvimento Sustentável 

- Educação Ambiental 

- Saúde 

- Instituições e participação 

Democrática 

 

- Equipa de 

Educação para a 

Cidadania  

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.5, 1.6, 1.8, 1.9 

 

- Compreender os pilares da sustentabilidade. 

- Compreender o impacto das atividades e atitudes humanas num contexto 

de recursos naturais, de forma a não comprometer as necessidades das 

gerações futuras. 

- Compreender a importância da ética e da cidadania nas questões 

ambientais e da sustentabilidade. 

- Dinamizar ações na escola e na comunidade que visem a adoção de 

comportamentos, individuais e coletivos, ambientalmente responsáveis.  

- Compreender as consequências das atividades e atitudes humanas nos 

diferentes ecossistemas.  

- Identificar comportamento que põem em perigo e em risco a saúde. 

- Reconhecer que as escolhas e decisões tomadas no imediato têm impacto 

e repercussões a curto e médio prazo na saúde e no projeto de vida.  

- Perceber a União Europeia como uma instituição democrática. 

- Identificar a Assembleia da República Portuguesa como a instituição de 

poder político que garante o funcionamento do regime democrático em 

Portugal. 

- Identificar as principais instituições internacionais às quais Portugal 

pertence.  

- Promover a interdisciplinaridade. 

- Desenvolver o trabalho de grupo e a cooperação. 

- Incutir o espírito crítico, método de trabalho e de pesquisa. 

- Promover a criatividade e a imaginação, através da exploração de ideias e 

do desenvolvimento do pensamento computacional com vista à produção 

de artefactos digitais. 

- Comunicar de forma adequada, utilizando meios e recursos digitais. 

 

Docentes da disciplina 

de Cidadania e 

Desenvolvimento de 6º 

ano em articulação com 

os membros dos 

diferentes Conselhos de 

Turma do referido ano 

de escolaridade e com os 

responsáveis dos 

Clubes/Projetos 

existentes. 

 

Comunidade 

educativa 

 

- Equipamento 

informático. 

 

- Materiais 

consumíveis. 

 

- Materiais de 

natureza diversa, 

dependendo da 

especificidade do 

projeto de cada 

turma. 
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TEMA 

PROJETO/ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 

CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 

DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 

ALVO 

RECURSOS 

 

“Amarante em risco?” 

 

O projeto pressupõe o 

desenvolvimento do tema aglutinador 

definido para o 7º ano - “Estamos em 

risco?” + os seguintes domínios da 

EECE: 

- Sexualidade 

- Media 

- Risco 

- Segurança Rodoviária 

 

- Equipa de 

Educação para a 

Cidadania 

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.5, 1.6, 1.8, 1.9 

 

- Ser capaz de aceitar e integrar as mudanças físicas e emocionais 

associadas à sexualidade, ao longo da vida. 

- Desenvolver as capacidades de comunicação, autocontrolo, 

assertividade, gestão de conflito e de trabalho de grupo/equipa. 

- Compreender a importância da educação para os media. 

- Refletir obre o usos dos media. 

- Identificar diferentes redes sociais e tomar consciência dos seus 

diferentes usos e do impacto na vida e no relacionamento das pessoas. 

- Identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados à circulação 

ao atravessamento enquanto peão. 

- Identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados enquanto 

passageiro. 

- Conhecer os perigos e as causas principais dos fenómenos 

meteorológicos e desastres naturais. 

- Saber aplicar medidas de autoproteção. 

- Desenvolver uma cultura de segurança, sabendo identificar os agentes e 

o papel de cada um para atuar adequadamente em situações de 

emergência. 

- Promover a interdisciplinaridade. 

- Desenvolver o trabalho de grupo e a cooperação. 

- Incutir o espírito crítico, método de trabalho e de pesquisa. 

- Promover a criatividade e a imaginação, através da exploração de ideias 

e do desenvolvimento do pensamento computacional com vista à produção 

de artefactos digitais. 

- Comunicar de forma adequada, utilizando meios e recursos digitais. 

 

Docentes da disciplina 

de Cidadania e 

Desenvolvimento de 7º 

ano em articulação com 

os membros dos 

diferentes Conselhos de 

Turma do referido ano 

de escolaridade e com os 

responsáveis dos 

Clubes/Projetos 

existentes. 

 

Comunidade 

educativa 

 

- Equipamento 

informático. 

 

- Materiais 

consumíveis. 

 

- Materiais de 

natureza diversa, 

dependendo da 

especificidade do 

projeto de cada 

turma. 
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TEMA 

PROJETO/ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 

CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 

DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 

ALVO 

RECURSOS 

 

“Que Planeta queremos?” 

 

O projeto pressupõe o 

desenvolvimento do tema aglutinador 

definido para o 8º ano - “Que planeta 

queremos? + os seguintes domínios da 

EECE: 

- Interculturalidade 

- Educação Ambiental 

- Saúde 

- Literacia financeira e educação para 

o consumo 

 

- Equipa de 

Educação para a 

Cidadania  

 

 

1.1, 

1.2, 1.3, 1.5, 

1.6, 1.8, 1.9 

 

- Compreender as vantagens da convivência intercultural.  

- Refletir sobre estereótipos e preconceitos como obstáculos a uma 

convivência intercultural.  

- Dinamizar ações na escola e na comunidade que visem a adoção de 

comportamentos, individuais e coletivos, ambientalmente responsáveis.  

- Compreender as consequências das atividades e atitudes humanas nos 

diferentes ecossistemas. 

- Identificar comportamento que põem em perigo e em risco a saúde. 

- Reconhecer que as escolhas e decisões tomadas no imediato têm 

impacto e repercussões a curto e médio prazo na saúde e no projeto de 

vida.  

- Compreender a importância da poupança no contexto da vida familiar.  

- Compreender a importância de planear e de gerir um orçamento.  

- Compreender a importância da ética nas questões financeiras. 

- Compreender os direitos do consumidor. 

- Promover a interdisciplinaridade. 

- Desenvolver o trabalho de grupo e a cooperação. 

- Incutir o espírito crítico, método de trabalho e de pesquisa. 

- Promover a criatividade e a imaginação, através da exploração de ideias 

e do desenvolvimento do pensamento computacional com vista à produção 

de artefactos digitais. 

- Comunicar de forma adequada, utilizando meios e recursos digitais. 

 

Docentes da 

disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento de 8º 

ano em articulação com 

os membros dos 

diferentes Conselhos de 

Turma do referido ano 

de escolaridade e com os 

responsáveis dos 

Clubes/Projetos 

existentes. 

 

Comunidade 

educativa 

 

Equipamento 

informático. 

 

materiais 

consumíveis. 

 

Materiais de 

natureza diversa, 

dependendo da 

especificidade do 

projeto de cada 

turma. 
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TEMA 

PROJETO/ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 

CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 

DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 

ALVO 

RECURSOS 

 

“Amadeo, janela(s) para o mundo” 

 

O projeto pressupõe o desenvolvimento 

do tema aglutinador definido para o 9º 

ano - “Que sociedade somos, que 

sociedade queremos” + os seguintes 

domínios da EECE: 

- Direitos Humanos 

- Igualdade de Género 

- Desenvolvimento Sustentável 

- Instituições e participação 

Democrática 

 

- Equipa de 

Educação para a 

Cidadania  

 

1.1, 

1.2, 1.3, 1.5, 

1.6, 1.8, 1.9 

 

- Contribuir para a prática dos Direitos Humanos na vida quotidiana. 

- Usufruir e exercer os seus direitos e respeitar a defender os direitos dos 

outros. 

- Refletir sobre os efeitos do exercício de cidadania. 

- Compreender a dimensão dos preconceitos e estereótipos de género que 

afetam a sociedade portuguesa e que provocam a persistência da 

desigualdade de género. 

- Compreender a importância da educação para a igualdade de género 

como forma de combater os estereótipos de género. 

- Perceber a União Europeia como uma instituição democrática. 

- Identificar a Assembleia da República Portuguesa como a instituição de 

poder político que garante o funcionamento do regime democrático em 

Portugal. 

- Identificar as principais instituições internacionais às quais Portugal 

pertence. 

- Compreender os pilares da sustentabilidade. 

- Compreender o impacto das atividades e atitudes humanas num 

contexto de recursos naturais, de forma a não comprometer as 

necessidades das gerações futuras. 

- Compreender a importância da ética e da cidadania nas questões 

ambientais e da sustentabilidade. 

- Promover a interdisciplinaridade. 

- Desenvolver o trabalho de grupo e a cooperação. 

- Incutir o espírito crítico, método de trabalho e de pesquisa. 

- Promover a criatividade e a imaginação, através da exploração de ideias 

e do desenvolvimento do pensamento computacional com vista à produção 

de artefactos digitais. 

- Comunicar de forma adequada, utilizando meios e recursos digitais. 

 

Docentes da 

disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento de 9º 

ano em articulação com 

os membros dos 

diferentes Conselhos de 

Turma do referido ano 

de escolaridade e com os 

responsáveis dos 

Clubes/Projetos 

existentes. 

 

Comunidade 

educativa 

- 

Equipamento 

informático. 

 

- 

Materiais 

consumíveis. 

 

Materiais de 

natureza diversa, 

dependendo da 

especificidade do 

projeto de cada 

turma. 
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A Educação para a Cidadania é uma área de atividade com interesse crescente no campo de decisão política, educativo e da comunidade 

científica, pelo que é importante conferir-lhe um reconhecimento e um papel credível no desenvolvimento de competências pelos alunos. 

A inclusão desta área no currículo justifica-se pelo reconhecimento de que compete à escola proporcionar às crianças e jovens processos 

educativos que promovam a participação plural e responsável de todos na construção de cidadãos e de sociedades mais justas e inclusivas, no 

quadro da democracia, da diversidade e da defesa dos direitos humanos.  

O lugar da Cidadania e Desenvolvimento na educação das crianças e jovens tem de ser estendida para além da sala de aula e ocupar um lugar 

central na vida da escola e da comunidade envolvente. Esta implementação implica a capacidade docente de gerir os desafios e complexidade dos 

contextos educativos e de fazer escolhas adequadas a partir de diferentes estratégias de ensino e aprendizagem ajustadas às idades, maturidade, 

aptidões e diversidade de alunos, proporcionando-lhes iniciativas que permitam vivenciar realidades do seu meio e da escola. 

Face ao exposto, é fundamental encorajar e despertar a curiosidade dos alunos para explorar e pôr em prática a Cidadania e Desenvolvimento 

através dos desafios da vida real, indo para além da sala de aula e da escola, tomando em consideração as implicações das suas decisões e ações, 

tanto para o seu futuro individual como coletivo. 
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ANEXO 3 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – BIBLIOTECAS ESCOLARES 
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