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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Anual de Atividades (PAA) 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 Projeto 

Educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e que 

procede à identificação dos recursos necessários à sua execução.  

O PAA do Agrupamento Amadeo de Souza-Cardoso (AEASC) 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, referindo os objetivos específicos de 

cada atividade, os respetivos destinatários, dinamizadores e os recursos necessários à sua 

execução. 

Tendo como orientação o Perfil do aluno à saída do ensino básico (PASEO), a sua formação 

e o seu desenvolvimento global, dinamiza-se ao longo do ano um conjunto de atividades que 

permitem oferecer aos alunos a possibilidade de desenvolverem e aperfeiçoarem um leque de 

competências fundamentais que os ajudam a intervir na comunidade, a tomar decisões livres e 

fundamentadas sobre diversas áreas e a dispor de uma capacidade de participação cívica ativa, 

consciente e responsável.  

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

sobre a 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, 

como sejam os clubes e projetos. Estas atividades relacionam-se com os objetivos estratégicos e 

operacionais elencados no PE e enquadram-se em diferentes áreas temáticas que integram ou 

complementam o currículo e onde são trabalhadas múltiplas literacias, alicerces básicos no 

processo de aprendizagem dos jovens.  De complemento e de enriquecimento curriculares, são, 

na sua maioria, interdisciplinares e/ou interciclos.  

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 autoavaliação 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. 
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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, de acordo com a planificação de cada turma. 

Em O investimento em atividades de caráter prático e experimental 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 2022/2023 plasma o conjunto de propostas de atividades, devidamente apreciadas e 

aprovadas em Conselho Pedagógico.  

Sendo, como acima é referido, o PAA um documento dinâmico, novas propostas de 

atividades poderão integrá-lo, após analise da sua pertinência e aprovação em Conselho 

Pedagógico. 

 

2. ATIVIDADES PROPOSTAS 

O conjunto de atividades propostas pelos departamentos curriculares, devidamente 

contextualizadas e em estreita ligação com o Projeto Educativo, têm como principal foco a 

transdisciplinaridade e 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. Estas 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. 

Este PAA dará continuidade a atividades já dinamizadas no Agrupamento em anos 

anteriores, de caráter transversal a todo o agrupamento e que se verificou serem importantes 

tanto no desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem como na mobilização de toda a 
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comunidade educativa. Existem propostas que serão dinamizadas pela primeira vez, por se 

considerarem pertinentes e motivadoras para os alunos.  

Continuam a fazer parte deste plano as visitas de estudo e as saídas ao meio envolvente, 

pois além da componente pedagógica apresentam um carácter lúdico muito motivador, 

facilitando a abordagem e a aquisição de conteúdos. Estas saídas do espaço escolar permitem o 

contacto com outras realidades, muitas vezes de difícil acesso para um grande número de alunos 

e promovem o relacionamento entre pares e a socialização. 

 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.  

Os temas agregadores sugeridos para o desenvolvimento de projetos ou atividades 

desenvolvidos no âmbito da Cidadania, são os seguintes: 

 

Ciclo de 

ensino 

Tema 

Pré-escolar Clima e Ambiente; 

1º 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; 

 

 

3. CLUBES E PROJETOS 
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, a sua formação e o seu desenvolvimento global. 
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Dinamizadas pelos docentes, estas estruturas permitem aos alunos explorar várias 

áreas temáticas que integram ou complementam o currículo e onde são trabalhadas múltiplas 

literacias sob diferentes perspetivas, que funcionam como alavanca no do processo de 

aprendizagem dos jovens e fomentam nestes uma maior autonomia e uma atitude 

globalmente mais responsável. Referem-se, de seguida, os clubes e projetos que funcionarão 

no Agrupamento durante este ano letivo. 

Os planos de ação dos clubes encontram-se disponíveis na página do agrupamento. 

 

Clubes / Projetos 

Eco-Escolas 

PES 

Empreender e inovar na escola 

Parlamento dos jovens 

No poupar está o ganho 

Rádio Amadeo 

Projetos dinamizados pelas Bibliotecas Escolares 

Clube da proteção civil 

Clube de Francês 

Clube do Bem-Estar 

Clube Europeu do AEASC 

Clube da Música 

Clube de Teatro 

 

 

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

pandemia. 

 

Modalidade Estabelecimento 

Natação regular EB Amadeo de Souza-

Cardoso 
Boccia 

Voleibol 

Natação adaptada 

 

DE sobre rodas 

Golfe 

Multiatividades DE – Escola ativa 

Golfe EB Vila Caiz 

 

Multiatividades DE – Escola ativa 

 

 

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.  

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. Desenvolvem-se, neste âmbito, projetos que vão 

ao encontro das necessidades de cada turma de acordo com as suas especificidades, que 

permitem colmatar algumas das dificuldades conjuntas do grupo, conforme consta das 

respetivas planificações. 

 



PAA 22/23 

8 

 

6. BIBLIOTECAS ESCOLARES 
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. 

O plano de atividades das três bibliotecas 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, é efetuado num modelo próprio proposto pela 

Rede de Bibliotecas Escolares e pode ser consultado aqui.  

 

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

monitorização. Este acompanhamento é efetuado periodicamente 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 das atividades realizadas, no âmbito do Plano Anual de Atividades, dos Clubes 

e Projetos do agrupamento, é feita através da página web do agrupamento www.amadeo.pt e 

através das redes sociais.  

 

9. ANEXOS 
Anexo 1 – Atividades propostas  

 

 

 

 

 

https://amadeopt-my.sharepoint.com/personal/p0427_amadeo_pt/Documents/Amadeo%2022_23/NPDE_22_23/Propostas%2022_23/PAA%20das%20BEs%2022-23.pdf
http://www.amadeo.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 

 

CAF 

Componente de 

Apoio à família 

 

1º ciclo 

 

 

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 

  

- 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 ou 

dias comemorativos 

(5 de outubro, 1 de 

dezembro, 25 de 

abril, 10 de junho) 

DEPE 

1º ciclo; 

DCSH 

2.2. - 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 € 

Ao longo 

do ano 

 

Saídas ao meio 

envolvente: 

Biblioteca museus; 

cinema;  Visitas de 

estudo no âmbito da 

exploração funcional 

do contexto 

geográfico e sócio-

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 

 

Eco Escolas 

 

DEPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 

 

- Despertar os alunos para a importância da Agricultura Biológica; 

- Contribuir para uma aprendizagem funcional e em contexto; 

- Conhecer as utilidades/funcionalidades de algumas plantas; 

Promover uma maior consciencialização para uma alimentação saudável e para 

uma maior consciência e responsabilidade ambiental; 

- 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. 

- 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 

Ciências Naturais 

Eco-Escolas 

 

 

 

Alunos Eco 

Escolas 

(todos os ciclos 

de ensino) 

 

- Sementes; 

- plantas 

- terra 

- utensílios de 

jardingem 

- Outros (...) 

-  Recursos TIC; 

- Material de 

desgaste; 

- 

 

 

 

 

 

 

 

150,00€ 

 

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 

  

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 ré-
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  

 

 

Site do DL “No 

Boundaries” e blogue 

“WE KNOW THE 

DRILL...”  

 

 

DL 

 

2.2. 

- 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. 

 

- “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 

Docentes do DL 

 

 

 

 

Docente Elsa Sousa, 

com a colaboração 

de todos os grupos 

do DL  

Comunidade 

Educativa e 

Comunidade 

Virtual 

Acesso à Internet 

Recursos 

tecnológicos dos 

alunos 

(smartphones, 

tablets…) 

Sala do Futuro 

(EB Amadeo) 

 

____ 

 

Ao 

longo 

do ano 

 

Divulgação e 

informação digitais / 

Dinamização de páginas 

nas redes sociais e no 

Pinterest 

“Amadeo Inclusivo” 

“Escola vai a casa” 

 

 

Criação e Divulgação de 

Cartazes temáticos / 

Posts temáticos 

“Inclusão em Ação” 

 

 

 

 

DCSH 

 

 

4.2. 

 

- 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. 

 

 

Amadeo inclusivo – 

Eulália Silva 

 

Escola vai a casa – 

Paula Cardoso 

 

Docentes da 

Educação Especial 

 

Comunidade 

educativa 

alargada 

 

Acesso à rede 

Acesso à internet 

 

____ 

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  
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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 

Dinamização / 

Intervenção nos espaços 

escolares 

DE 
3.3. 

 

 

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  

              600 

 

Comunidade 

Educativa 
A definir 

500,00 € 

800,00 € 

 

 

 

Ao 

longo 

do ano 

 

Olimpíadas da Química 

Júnior 

 

Olimpíadas da Leitura 

 

Olimpíadas da Língua 

Portuguesa 

 

Literacia 3Di 

 

Concurso nacional de 

leitura 

 

SuperTmatik 

 

Canguru matemático 

 

 

 

DMCE 

DL 

DCSH 

 

 

1.7. 

 

- 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 

- 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 das 

disciplinas 

participantes 

 

Alunos do 

3ºciclo 

 

Sala TIC / 

Biblioteca / 

Tablets e 

computadores 

Transporte 

Custos de 

transporte 

e inscrição 

 

4€ / aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50€ 

inscrição 

Ao 

longo 

do ano 

 

10 minutos a ler 

 

DL 

 

2.2. 

- Promover hábitos de leitura; 
- Desenvolver as competências de literacia. 
 

Docentes de 

Português (2º e 3º 

ciclos) 

Comunidade 

Educativa 

Recursos materiais 

e humanos 

disponíveis. 

____ 

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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PRIMEIRO 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 

 

____ 

 

15 e 16 

set 

 

Receção aos novos 

alunos e crianças  pré- 

escolar  e 1ºano 

Início das aulas 

 

Direção 

Docentes 

Funcionários 

 

2.7. 

 

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 

 

____ 

 
27 set 

Dia Europeu do 

Desporto Escolar 

Desporto Escolar 

Todos os 

departamentos 

2.1. 
- 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 

 

____ 

1º 

Semestre 

Comemoração do 

centenário do 

nascimento de 

Saramago 

DL  

2.2. 

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 (2º e 3º 

ciclos) 

Comunidade 

Educativa 

Recursos 

materiais e 

humanos 

disponíveis 

 

____ 

 

 

1º 

Semestre 

 

Tertúlia Inclusiva 

(Início do ano letivo) 

 

DCSH 

 

 

 4.2. 
- Divulgar informação sobre o Decreto-Lei 54/2018 e permitir a reflexão 

sobre as diferentes temas a debater; 

- Promover a equidade, garantir a dignidade e os direitos e o bem-estar de 

todos os alunos;  

- Sensibilizar a comunidade educativa para a problemática dos alunos com 

Necessidades específicas;- Contribuir para uma sociedade mais inclusiva e 

equitativa. 

 

Grupo de Educação 

Especial  

Equipa permanente da 

EMAEI 

 

Comunidade 

Educativa 

Alargada 

- Recursos TIC; 

- Articulação com 

os Técnicos da 

DGESTE 

 

____ 

1º 

Semestre 

Exposição 

Amadeo de Souza-

Cardoso 

DL  

2.2. 

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 (2º e 3º 

ciclos) 

Comunidade 

Educativa 

Recursos 

materiais e 

humanos 

disponíveis 

 
____ 

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 

7 de out - Dia da t-shirt Branca ( 

que bem dizes de 

mim…….) 

 

Dia Mundial da Saúde 

Mental 

-meditação áudio 

durante todo o ano 

letivo  início a 7/10/22) 

DMCE 

PES 

Clube do Bem 

Estar 

2.1. 

 

- 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 

 

____ 

 

 

 

 

10 a 14 

 

out 

 

Comemoração do dia 

Mundial da Alimentação 

(16 de Outubro) 

+ 

FITescola 

 

 

Educação Alimentar / -

Concurso/prova de Pão. 

 

DE 

 

DEPE 

 

1º ciclo 

 

Desporto Escolar 

 

 

PES/CN/ 

Clube do Bem-

estar 

 

 

2.1. 

-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 € 

12  out Día de la Hispanidad 

 

DL  

2.2. 

- Ativar conhecimentos da língua e cultura espanholas; 

- Enriquecer o domínio lexical e frásico; 

- Conhecer os pontos de contacto e as divergências culturais entre os 

países hispânicos; 

- Divulgar a línguas espanhola; 

- Promover a criatividade e a imaginação. 

 

Docentes de Espanhol Comunidade 

Educativa 

Internet, 
Computador, 
Projetor   
e humanos 

disponíveis 

_____  

Final de 

outubro 

de 2022  

Halloween  

“Spooky Doors” - 2º 

ciclo 

“Spooky Mask” - 1º ciclo 

DL 

 

 

 

DEPE 

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

alunos.  

Docentes de Inglês ( Comunidade 

Educativa e 

Comunidade 

Virtual  

  
Recursos 
materiais e 
humanos 
disponíveis  
  

 

____ 

  

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 Martinho / 

Simulação de feiras 

 

(2º e 3º ciclo - 

interrupção atividade 

letiva período da 

manhã) 

Todos os 

departamentos 

curriculares 

2.7. 

- Incutir nos alunos o espírito de celebração relembrando lendas e 

tradições 

- Incentivar nos alunos o gosto pela decoração e utilização de recursos 

naturais 

- Possibilitar a articulação de conteúdos de várias disciplinas 

- Fomentar o trabalho colaborativo 

- Promover a partilha e a participação das famílias  nas atividades da 

escola 

Docentes do grupo 

530 

Comunidade 

Educativa 

Átrio ou 

corredores da 

Escola 

70 Є 

14 nov 

 

Visita à casa de Amadeo 

Souza-Cardoso em 

Manhufe 

 

(EB Acácio Lino) 

 

DEPE 

 

1º ciclo 

 

 

  
Desenvolver a formação intelectual e cultural dos alunos 
dinamizando o dia do pintor 
Motivar os alunos para diferentes tipos de manifestações de 
carácter cultural conhecendo o meio onde viveu o pintor. 

 

Docentes  

Associação de Pais 

Junta de Freguesia 

Comunidade 

escolar 

Autocarros 

 

Custos 

suportados 

pela 

Assoc.Pais/

Junta de 

Freguesia 

 

nov 

Comemoração do 

aniversário 

de Amadeo de Souza‐

Cardoso/ 

 

DE 

1º ciclo 

DEPE 

2.2. 

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 200 € 

 

 

16 nov 

Corta Mato 

(Fase Escolar) 

DE 

 

Desporto Escolar  

1.7. 

 

- 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; artazes 

 

20  nov 
Dia do pijama 

All Families are special 
DL  4.2. 

- 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 

 

0€ 

 

A definir 

CLDE 

Corta Mato  

(Fase CLDE) 

DE 

 

Desporto Escolar  

1.7. 

 

- 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 
 

 

A definir 

 

O planetário vem à 

escola - Astroteca sobre 

rodas 

DMCE 3.1. 

- Desenvolver nos alunos o gosto pela Ciência e pela Astronomia; 

- Aprender a observar o céu noturno; 

- Consolidar conteúdos adquiridos na disciplina de Físico-Química. 

Grupo de Físico-

Química 

Alunos do 

7ºano 
  Sala CN1 

3,5€/aluno 

+ 

deslocação 

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 

Visita de estudo a 

“Oficina Experimental 

de Educação Ambiental” 

 

Águas do Norte 

DMCE 3.1. 

Explorar o valor da água, com olhos abertos e microscópio ligado de modo 

a desvendar um novo mundo. Rotíferos, copépodes e outros que tais, mas 

nem todos são animais. 

A água da torneira é segura e tratada? E para onde vai depois de usada? 

Passo a passo vamos experimentar, vamos ver o que dá. 

Abordagem à sustentabilidade ambiental, a economia circular, as 

alterações climáticas e o papel de cada um de nós. 

 

 

Grupo 230 

Grupo 510 

2º ciclo (5º ano) 

3º ciclo (8º ano) 
Transporte ____ 

dez  Natal - Elaboração de 

mensagens de Natal nas 

diversas línguas; 

Christmas  

-“Amigo Secreto” 

Christmas  

(Kindness Puppet) 

 

DL 

 

2.2. 

 
- Enriquecer o domínio lexical e frásico;   
- Desenvolver a vertente cultural;   
- Contribuir para o desenvolvimento do sentido estético e artístico dos 
alunos.  
- Brincar com a linguagem;  
- Conhecer as tradições natalícias dos países anglo-saxónicos;   
- Fomentar e consolidar hábitos de escrita.  

 

Docentes de Inglês do 

(1º, 2º e 3º ciclos); 

Docentes de Francês; 

Docentes do DL   

Docentes de Inglês do 

1º ciclo /artic 

docentes titulares 1.º 

Ciclo) 

Comunidade 

Educativa   

Recursos 

materiais e 

humanos 

disponíveis  

 
____  

 

 

20 dez 

 

Festa de Natal 

 

(interrupção atividade 

letiva período da tarde) 

 

Todos os 

departamentos 

 

2.1. 

- 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. 

Docentes de Educação 

Musical e outros 

professores 

comunidade 

Educativo 

Aparelhagem 

musical; 

Instrumentos 

musicais 

100,00€ 

 

2ª 

semana 

jan 

Cantar dos Reis / Cantar 

as Janeiras 

(Cantar os Reis 

Recolha/registo para 

comunicar e recriar 

tradições) 

DEPE 

1º ciclo 

Clube da Música 

 

 

- 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 
 

 Día de los Reyes DL  - Ativar conhecimentos da língua e cultura espanholas; 

- Enriquecer o domínio lexical e frásico; 

- Conhecer os pontos de contacto e as divergências culturais entre os 

países hispânicos; 

- Divulgar a línguas espanhola; 

- Promover a criatividade e a imaginação. 

Docentes de Espanhol Comunidade 

Educativa 

Internet, 
Computador, 
Projetor   
e humanos 

disponíveis 

____  

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 

 

 

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) 
2.2. 

- 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 

75 Є 

Data a 

definir 

 

Cerimónia de 

Atribuição de quadro de 

mérito e excelência (ano 

letivo 21/22) 

 

 

Direção 

 

1.6. 

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 

 

 

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. 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
DATA TEMA 

ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 

CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 

DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 

ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

data a 

definir 

Visita de Estudo ao 

Museu Amadeo de 

Souza-Cardoso  

 

DE 2.2. 
Aproximar o aluno da realidade. 

Enriquecer a experiência do aluno pelo contato com Obras artísticas. 

Grupo 600 

Educação Visual 

3ºCiclo 

Alunos do  

8º ano 
A definir 200,00 € 

data a 

definir 
Encontro Alunos 

EMRC 
DCSH 

(EMRC) 
1.7. 

- Sensibilizar para o conhecimento, valorização e preservação do 

património natural e cultural 

- Alargar os conhecimentos do currículo 

Os docentes dos 

grupos disciplinares 

290 

8º ano 

9º ano 
Autocarro 12€ / aluno 

data a 

definir 
“Processos de 

Orientação” 

Localização relativa 

 

DCSH 2.2. 

- Despertar nos alunos o gosto pela criatividade; 

- Consolidar conhecimentos sobre os pontos cardeais, colaterais e 

subcolaterais. 

- Praticar técnicas gráficas e de pintura 

 

Os docentes dos 

grupos disciplinares 

200, 400 e 420 

 

Alunos 

(5º, 6.º e 7.º e 

8.º anos) 

Prémios 30€ 

data a 

definir 
Observação 

Astronómica 
DMCE 2.7. 

- Observar o Céu noturno com telescópios 

- Familiarizar os alunos com o uso do telescópio 

- Partilhar com as famílias um momento de contacto com a ciência 

Grupo de Físico-

Química 

Alunos do 

7ºano / 

familias 

telescópios 150€ 
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DATA TEMA 

ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 

CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 

DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 

ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

data a 

definir 

Easter Bonnet Parade; 

Easter Peddypaper 

 

 

DL 

 

2.2. 

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

 

Docentes de Inglês do 

2º e 3º ciclo 

 

Alunos do 2º e 

3º ciclo 

Ovos de chocolate 50€ 

datas a 

definir  

Ida ao teatro em 

língua inglesa 

Ida ao teatro: 7º ano, 

“Leandro, Rei da 

Helíria”, 8º ano, 

“Aquilo que os anos 

veem ou o 

Adamastor”, 9º ano 

“Auto da Barca do 

Inferno” 

Ida ao teatro: 

“O Príncipe Nabo” 

 

 

 

DL 

 

2.2. 

 
 
- Promover hábitos de leitura; 
- Aperfeiçoar o domínio da língua inglesa; 
- Aperfeiçoar o domínio da língua portuguesa; 
- Desenvolver a criatividade e o sentido estético; 
- Contribuir para o enriquecimento cultural dos alunos. 

 

 

 

Docentes de 

Português (3º ciclo) 

 

 

 

Docentes de 

Português (2º ciclo) 

 

 

 

Alunos do 2º e 

do 3º ciclo 

 

 

 

 

 

 

Autocarros   

 
____ 

 

2 de 

fevereiro  

 

 

 

 

La Chandeleur 

 
 
DL 
 

 

2.2. 

 
- 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.  
-  Desenvolver a competência intercultural. 

Docentes de Francês Comunidade 

Educativa 

Internet Recursos 

materiais e 

humanos 

disponíveis 

____ 

Até 20 

jan 

Mega Sprinter 

(Fase de Turma e Fase 

Escolar) 

 

DE 

 

Desporto Escolar 

 

1.7. 

 

 - 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 

 

 

A definir 

CLDE 

Mega Sprinter 

(Fase CLDE) 

 

DE 

 

Desporto Escolar 

 

1.7. 

 

- Desenvolver o espírito desportivo nos alunos; 

- Promover e fomentar o convívio entre os alunos; 

 

 

Grupo Educação Física 

 

Alunos do 2º e 

3º Ciclos 

- Lanches 

individuais 

 

transporte 

 

75 € 

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 

Dia de São Valentim  

Mural na biblioteca 

 

DL  

 

 

 

 

 

2.1. 

- Divulgar a cultura da língua alvo;  
- Promover o estudo das línguas na sua dimensão lúdica;   
- Fomentar a criatividade;  

- Promover o espírito da autoestima.  

Docentes de Inglês do 

2º e 3º Ciclo 

Comunidade 

Educativa   

Recursos 
materiais e 
humanos 
disponíveis  
  

  
 ____ 

“Valentine’s Day - 

Bookmark” 

DL - Divulgar a cultura da língua alvo;  

- Promover o estudo das línguas na sua dimensão lúdica;   

- Fomentar a criatividade;  

- Promover o espírito da autoestima. 

Docentes de Inglês do 

1º ciclo (articulação 

com docentes 

titulares 1.º Ciclo) 

Comunidade 

Educativa   

Recursos 

materiais e 

humanos 

disponíveis 

 

 

    

___ 

 

 

Dia de S. Valentim / 

Dia dos Afetos 

 
  1ºciclo 
 
 
 

 

 
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€ 

Dia dos Namorados 

(São Valentim) 

-  Colheita de sangue 

 

(esta atividade será 

replicada em data 

posterior) 

 

 

 

PES/CN/Clube do 

Bem-estar 

 

 

3.1. 

- 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 € 

 

25 fev 

Comemoração do 

Carnaval 

 

 

Todos os 

departamentos 

curriculares 

 

2.7. 
- Conhecer e reviver tradições. 

- Reconhecer e valorizar a cultura tradicional. 
 

Comunidade 

Educativa 
Materiais diversos A definir 

 

 

14 março 

Comemoração do Dia 

da Matemática  

(14 de março) 

DME 2.2. 

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;  

Promover a articulação vertical e interdepartamental.  

Professores de 

Matemática do 3º 

ciclo 

Alunos do 3º 

ciclo 

- Fotocópias 

- Internet 

- Plataforma 

Teams 

 

50 € 
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DATA TEMA 

ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 

CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 

DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 

ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

17 março  

St. Patrick’s Day 

 

 

DL 

 

2.2. 

- Celebrar o dia com um convívio (nas escolas em que os docentes estão 

presentes nesse dia); 

- Realizar pesquisas sobre Costumes e Tradições; 

- Vivenciar um tradicional St. Patrick’s Day Parade & Snack”. 

Docentes de Inglês do 1º 

ciclo (Em articulação 

com docentes titulares 

1.º Ciclo) 

Comunidade 

Educativa 

Recursos 

materiais e 

humanos 

disponíveis 

 

 

----- 

20 março  

 

 

Jour de la 

Francophonie 

 

DL 

 

2.2. 

 

- Sensibilizar/motivar os alunos para a aprendizagem da língua e cultura 

francófonas. 

- 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.  

-  Desenvolver a competência intercultural. 
- Fomentar a criatividade. 

 

Docentes de Francês Comunidade 

Educativa 

 

Internet Recursos 

materiais e 

humanos 

disponíveis 

----- 

março 

Vinda de um/a 

escritor/a à escola do 

meio local 

DEPE 

 1.º Ciclo 

 

3.1. 

 

Desenvolver as competências da leitura, melhorando a fluência e a 

compreensão leitoras. Conhecer o/a escritor/a e sua obra. 

 

Docentes 

Associação de Pais 

Comunidade 

escolar 

Convite ao 

escritor/escritora 

----- 

23 de 

abril   

 

CELL Day 

 

 

DL 

 

 

2.2. 

- Dar a conhecer obras literárias e respetivos autores de Países 

anglosaxónicos. 

- Aprofundar os conhecimentos sobre as estruturas linguísticas.   

- Desenvolver a responsabilidade, a autonomia, a identidade pessoal e 

social assim como a tolerância e a cooperação.    

Docentes de Inglês do 1º 

ciclo (Em articulação 

com docentes titulares 

1.º Ciclo) 

Comunidade 

educativa 

 

Recursos 

materiais e 

humanos 

disponíveis. 

 

----- 

23 de 

abril 

 

Día de Cervantes 

DL  

2.2. 

 

- Ativar conhecimentos da língua e cultura espanholas; 

- Enriquecer o domínio lexical e frásico; 

- Conhecer elementos fundamentais da Literatura Espanhola; 

- Divulgar a línguas espanhola; 

- Promover a criatividade e a imaginação. 

Docentes de Espanhol Comunidade 

Educativa 

Internet, 
Computador, 
Projetor   
e humanos 

disponíveis 

----- 

18 de 

maio 

 

Dia dos Museus – 

visita ao museu 

Amadeo de Souza 

Cardoso 

DEPE 

 1.º Ciclo 

 

2.2. 

 

Conhecer o museu Amadeo de Souza Cardoso e a sua história. 

Conhecer as obras do Pintor. 

 

 

Docentes  

Associação de Pais 

 

Comunidade 

escolar 

Autocarr

os 
Custos 

suportados 

pela CMA 

/Junta de 

Freguesia 

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 

OPERACIONA

IS 

PE 

OBJETIVOS 

DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 

ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

1de 

junho 

Comemoração do Dia 

Mundial da Criança  

 

 

Todos os 

departamentos 

curriculares 

 

2.7. 

- Estimular a criança a conhecer e a estar desperta para o mundo que a 

rodeia;  

Despertar a curiosidade e o sentido da descoberta como forma de 

aprendizagem. 

Docentes  

Associação de Pais 

 

Comunidade 

escolar 

 

A definir 

Assoc. de 

Pais/Junta 

de 

Freguesia 

 

7 de 

junho 

Caminhada 

Término do ano lectivo 

para as turmas do 9º ano 

de escolaridade 

DE 

 
2.1. 

- 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 das 

turmas de 9º 

ano 

Espaços 

Exteriores 

Pavilhão 

gimnodesortivo 

 

Final do 

2º 

semestre

   

 

 

Concurso de soletração 

em várias línguas  

 
DL 

 

2.2. 

 
- Desenvolver a capacidade de memorização e de repetição.   
- Aprofundar os conhecimentos sobre as estruturas linguísticas.   
- Desenvolver a responsabilidade, a autonomia, a identidade pessoal e 

social assim como a tolerância e a cooperação.   

 

Docentes de Inglês do 

2º/ 3º Ciclo 

 

Comunidade 

educativa  

Recursos vários 
Prémios para os 

alunos 

vencedores  

50€   

 

 

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) 
2.2. 

- 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 

75Є 

13 de 

junho 

 

Visita de Estudo Cultural 

pelo Caminho de 

Santiago a Compostela 

em Amarante 

“Caminando voy al 

Santiago” 

 

DL 

 

DE 

 

2.1 

- Galvanizar o estudo das Humanidades, essencialmente o estudo do 

Espanhol, do Português e da Históri; - Fomentar o respeito pela 

diversidade linguística e cultural; - Sensibilizar para a importância da 

aprendizagem das línguas;- Desenvolver atitudes e valores de respeito e 

tolerância por diferentes culturas; - Proporcionar aos alunos o contacto 

com a sua cultura e património amarantinos, como parte integrante do 

Caminho de Santiago; - Relacionar pontos de contacto e de divergência 

entre a cultura portuguesa e a cultura espanhola; -Compreender o 

interesse do(s) Caminho(s) de Santiago como uma rota cultural da 

civilização europeia; - Perceber a importância das certas coordenadas 

cronotópicas para criação artística, em perspetiva diacrónica;  - Fomentar 

o companheirismo e o espírito de grupo necessários para empreender 

uma caminhada de “peregrinação”. 

 

Docentes de Espanhol Alunos do 8º 

ano 

Transporte, 

recursos materiais 

e humanos 

disponíveis 

----- 
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DATA TEMA 

ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 

CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 

DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 

ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 

15 jun 

Festa de final de ano  

 

DE 

 
 

 

- 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 € 

 

 

 

Data a 

definir 

 

Peddy-Paperix 

 

DMCE 

 

DL 

 

 

2.2. 

 

− 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 do grupo 

500   

 

 

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  

 

2.7. 

 
-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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VISITAS DE ESTUDO  

 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

1 visita cultural e 1 visita de estudo por estabelecimento, em data a definir, de acordo com a planificação de cada turma 
DATA TEMA 

ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 

CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 

DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 

ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 Visita cultural 

 

Departamento 

Educação Pré-

Escolas  

 

Implementar projetos multidisciplinares transversais; Promover aquisição 

e estruturação de conhecimentos básicos sobre a natureza, a sociedade e 

a cultura e desenvolver a interpretação e a análise crítica dos fenómenos 

naturais sociais e culturais Identificar e nomear elementos da natureza; 

Estimular o gosto pela realização de experiências Promover o convívio 

 

Docentes EPE 
 

Crianças EPE 

 
Autocarro A definir 

 Visita de estudo 

 

Departamento 

Educação Pré-

Escolas 

  

 

Estimular a criança a conhecer e a estar desperta para o mundo que a 

rodeia; 

 Despertar a curiosidade e o sentido da descoberta como forma de 

aprendizagem; Proporcionar momentos de alegria e convívio  

Alargar as vivências da criança Consolidar e sistematizar conteúdos 
curriculares  

 

Docentes EPE 

CMA 

 

Juntas de freguesia 

Associações de Pais e 

EEs 

Crianças EPE Autocarro Sem custos 
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 1º CICLO 

1 visita cultural e 1 visita de estudo por estabelecimento, em data a definir, e de acordo com a planificação de cada turma 
DATA TEMA 

ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 

CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 

DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 

ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

 

▪ Uma Visita de 

Estudo, a definir e a 

calendarizar por cada 

estabelecimen-to. 

 

 
Dep  
1º ciclo 

 

 

 

 

 

Gerais 

▪ Promover a aquisição e a estruturação de conhecimentos básicos 

sobre a natureza, a sociedade e a cultura e desenvolver a 

interpretação e a análise crítica dos fenómenos naturais, sociais e 

culturais; 

▪ Possibilitar a aquisição de informações adequadas à 

compreensão do significado e das implicações do nosso 

relacionamento com os outros espaços socioculturais e 

económicos e suscitar uma atitude responsável, solidária e 

participativa. 

 Intermédios 

▪ Respeitar o legado patrimonial das gerações anteriores; 
▪ Preservar o meio ambiente natural; 
▪ Cumprir regras de civilidade, sabendo estar e relacionar-se com 
os outros; 
▪ Consolidar aprendizagens. 
Específicos 

▪ A definir por cada estabelecimento de ensino em função do local 

a visitar. 

 

 

Coordenador de 

Estabelecimento 

Responsáveis de 

Coordenação 

 

 

 

Comunidad

e escolar 

 

Autocarros 

 

 

▪ Visita Cultural a 

definir e a 

calendarizar por cada 

estabelecimento. 

Teatro, Musical, 

Cinema, Circo 

(…) 

Dep         1º 

ciclo 

 

 

Gerais 

▪ Promover a aquisição e a estruturação de conhecimentos 
culturais. 
▪ Possibilitar a aquisição de informações adequadas à 
compreensão do significado e das implicações do nosso 
relacionamento com os outros espaços socioculturais.  
Específicos 

A definir por cada estabelecimento de ensino em função do local a 

visitar. 

 

 

Coordenadores de 

Estabelecimento/ 

Responsáveis de 

Coordenação 

 

 

 

Comunidad

e escolar 

 

 

 

Autocarros 
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 2º e 3º CICLOS 

 

 1 visita de estudo por ano de escolaridade no dia 4 de abril 
 TEMA 

ATIVIDADE 

DEPARTAMENTO 

CLUBE 

PROJETO 

OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 

PE 

OBJETIVOS 

DA 

ATIVIDADE 

DINAMIZAÇÃO PÚBLICO 

ALVO 

RECURSOS CUSTOS 

4 abril 

 

5º ano - Museu dos 

Descobrimentos / 

Pavilhão da Água 

 

 

 

DCSH / DMCE 

 

  

 

 

 

 

 

 

De acordo com a respetiva planificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 

5ºano 

Autocarro  

 

 

 

Inerentes 

ao 

transporte 

 

+ 

entradas 

6º ano - Visionarium / 

Casa de Serralves 

 

DE 

Alunos do 

6ºano 

Autocarro 

 

7º ano - Medialab  JN / 

Centro histórico Porto 

 

DL 

Alunos do 

7ºano 

Autocarro 

 

8º ano - Museu dos 

Descobrimentos / 

Pavilhão da Água ou 

UTAD /C Ciência Viva 

(de acordo com a 

disponibilidade) 

 

 

 

DCSH / DMCE 

 

Alunos do 

8ºano 

Autocarro 

 A definir   
Alunos do 

9ºano 

Autocarro 

 

 

 

 



Biblioteca Escolar

Plano anual de atividades

Agrupamento

Escola

Ano letivo

Ação estratégica

Objetivos Atividades PM AcBE Responsáveis/ dinamizadores Público-alvo set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Recursos Orçamento Observações
Informação e Media. Desenvolver 

5 atividades de formação de 

utilizadores,adequadas ao nível 

etário dos alunos e com um grau 

de complexidade crescente, no 

sentido de promover o valor da 

Biblioteca Escolar, motivar para o 

seu uso, esclarecer a sua forma de 

organização e ensinar a tirar 

partido das suas diferentes 

valências.

Sessões de Formação. ■
Isilda Coelho/ Pedro Hortas/ Prof. 

Titular de turma/Isabel Silva
 1º e 2º ciclos

   

    *Out

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Recuperação de saberes. A 

Biblioteca Escolar participa na 

recuperação dos conteúdos e 

metas curriculares, através da 

implementação de processos de 

trabalho colaborativo. Colabora 

com os docentes na organização, 

desenvolvimento e avaliação de 

situações de aprendizagem que 

recorrem à pedagogia alicerçada 

no trabalho de projeto, na 

pesquisa orientada e implica o uso 

de recursos diversificados em 

diferentes formatos e as 

tecnologias da informação e 

comunicação.

Exposição de Trabalhos:  Dia 

mundial da Alimentação
■ ■

Isilda Coelho/ Pedro Hortas/ Prof. 

Fernanda Freitas/ Prof. Titular de 

turma

1º e 2º ciclos      *Out

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Domínio A - Currículo, literacias e aprendizagens

Calendarização

Amadeo de Souza-Cardoso

Amadeo, Vila Caiz e Van Zeller

2022 /2023

Plano anual de atividades 1 | 10



Recuperação de saberes:  Inglês. A  

BE participa na recuperação dos 

conteúdos e metas curriculares, 

através da implementação de 

processos de trabalho 

colaborativo. Colabora com os 

docentes na organização, 

desenvolvimento e avaliação de 

situações de aprendizagem que 

recorrem à pedagogia alicerçada 

no trabalho de projeto, na 

pesquisa orientada e implicam o 

uso de recursos diversificados em 

diferentes formatos e as 

tecnologias da informaçõ e 

comunicação. A BE forma para o 

desenvolvimento de valores e 

atitudes indespensáveis à 

cidadania e à aprendizagem ao 

longo da vida. Forma cidadães 

críticos: sensibilização dos alunos 

para a diversidade cultural

Hallowen. Exposição e decoração 

da BE.       
■

Isilda Coelho/ Pedro Hortas/Grupo 

de Inglês/ Rita Gaspar/ 

Educadores

Pré- escolar, 1º e 2º ciclos *out

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Recuperação de Saberes: 

peregrinações, cruzadas. A BE 

participa na recuperação dos 

conteúdos e metas curriculares, 

através da implementação de 

processos de trabalho 

colaborativo. Colabora com os 

docentes na organização, 

desenvolvimento e avaliação de 

situações de aprendizagem que 

recorrem à pedagogia alicerçada 

no trabalho de projeto, na 

pesquisa orientadfa e implicam o 

uso de recursos diversificados em 

diferentes formatos e as 

tecnologias da informação e 

comunicação.

Dramatização da Lenda de 

S.Martinho. Contextualização.
■ ■

Isilda Coelho/ Pedro 

Hortas/professores titulares de 

turma/educadores

Pré-escolar, 1º, 2º e 3º  ciclos * Nov

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller
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Recuperação de Saberes:  As 

religiões.  A  BE participa na 

recuperação dos conteúdos e 

metas curriculares, através da 

implementação de processos de 

trabalho colaborativo. Colabora 

com os docentes na organização, 

desenvolvimento e avaliação de 

situações de aprendizagem que 

recorrem à pedagogia alicerçada 

no trabalho de projeto, na 

pesquisa orientada e implicam o 

uso de recursos diversificados em 

diferentes formatos e as 

tecnologias da informaçõ e 

comunicação.    A BE forma para o 

desenvolvimento de valores e 

atitudes indespensáveis à 

cidadania e à aprendizagem ao 

longo da vida.

Natal. Exposição e decoração da 

BE
■ ■

Isilda Coelho/ Pedro 

Hortas/professores titulares de 

turma/educadores/ Rita Gaspar

Pré-escolar 1º, 2º e 3º  ciclos * Dez

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

A BE forma para o 

desenvolvimento de valores e 

atitudes  indespensáveis à 

cidadania e à aprendizagem ao 

longo da vida.                                                               

Apresentação de trabalhos: 

Violência no Namoro
■

Isilda Coelho/ Pedro 

Hortas/E.M.R.C
3º Ciclo *Jan

Amadeo  Vila 

Caiz 

    A BE forma para o 

desenvolvimento de valores e 

atitudes  indespensáveis à 

cidadania e à aprendizagem ao 

longo da vida.

Construção de um mural em 

várias línguas: Dia de São 

Valentim

■
Isilda Coelho/ Pedro Hortas/ profs 

de Inglês/EMRC
2º e 3º ciclos *Fev

Amadeo  Vila 

Caiz,Van 

zeller 

Informação e media. 3 sessões 

para a natureza, linguagem e 

discurso dos diferentes media e as 

implicações individuais e sociais 

do seu uso/ Formar para a gestão 

e uso pessoal da informação e 

alertar para as mais valias e os 

perigos associados ao uso da 

Internet.

 3 Sessões de Formação: Dia da 

Internet Mais Segura.
■ ■

Isilda Coelho/ Pedro 

Hortas/professores titulares de 

turma/Isabel Silva

4º, 5º e 6º anos *Fev

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller
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Recuparação de Saberes:  

Aquecimento global. A BE 

participa na recuperação dos 

conteúdos e metas curriculares, 

através da implementação de 

processos de trabalho 

colaborativo. Colabora com os 

docentes na organização, 

desenvolvimento e avaliação de 

situações de aprendizagem que 

recorrem à pedagogia alicerçada 

no trabalho de projeto, na 

pesquisa orientada e implicam o 

uso de recursos diversificados em 

diferentes formatos e as 

tecnologias da informaçõ e 

comunicação.                                  A 

BE forma para o desenvolvimento 

de valores e atitudes  

indespensáveis à cidadania e à 

aprendizagem ao longo da vida.

 Exposição de trabalhos: 

Aquecimento global/ Ecologia e 

valores/ Dia Mundial da Árvore 

■ ■

Isilda Coelho/ Pedro Hortas/ 

Professores Titulares de 

Turma/Pré- escolar, 1º,2ª e 3º 

Ciclos

Pré-escolar, 1º Ciclo , 8º ano e EE     *Mar

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Recuperação de Saberes:  

Invenção da prensa móvel, 

Gutenberg.A revolução cultural. A  

BE participa na recuperação dos 

conteúdos e metas curriculares, 

através da implementação de 

processos de trabalho 

colaborativo. Colabora com os 

docentes na organização, 

desenvolvimento e avaliação de 

situações de aprendizagem que 

recorrem à pedagogia alicerçada 

no trabalho de projeto, na 

pesquisa orientada e implicam o 

uso de recursos diversificados em 

diferentes formatos e as 

trecnologias da informaçõ e 

comunicação. 

Encontro com o Escritor: Dia 

Mundial do Livro.
■ ■

Isilda Coelho/ Pedro Hortas/ 

Professores Titulares de 

Turma/1º,2º, e 3º Ciclos

Pré-escolar,1º, 2º e 3º ciclos *Abri

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller
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Recuperação de Saberes: O Antigo 

Regime, o 25 de abril.  A  BE 

participa na recuperação dos 

conteúdos e metas curriculares, 

através da implementação de 

processos de trabalho 

colaborativo. Colabora com os 

docentes na organização, 

desenvolvimento e avaliação de 

siyuações de aprebndizagem que 

recorrem à pedagogia alicercçada 

no trabalho de p+rojeto, na 

pesquisa orientadfa e implicam o 

uso de recursos diversificados em 

diferentes formatos e as 

teccnologias da informaçõ e 

comunicação. A BE forma para o 

desnvolvimento de valores e 

atitudes indespensaveis à 

cidadania e à aprendizagem ao 

longo da vida.(História). Cultura.

 Apresentação de trabalhos e 

exposição: 25 de Abril, antes e 

depois.

■

Isilda Coelho/ Pedro Hortas/ 

Professores Titulares de Turma e 

Educadores

Pré-escolar,1º, 2º e 3º ciclos *Abri

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Recuperação de Saberes: conflitos 

armados. A  BE participa na 

recuperação dos conteúdos e 

metas curriculares, através da 

implementação de processos de 

trabalho colaborativo. Colabora 

com os docentes na organização, 

desenvolvimento e avaliação de 

situações de aprendizagem que 

recorrem à pedagogia alicerçada 

no trabalho de projeto, na 

pesquisa orientada e implica o uso 

de recursos diversificados em 

diferentes formatos e as 

tecnologias da informação e 

comunicação.                                  A 

BE forma para o desenvolvimento 

de valores e atitudes 

indespensáveis à cidadania e à 

aprendizagem ao longo da vida.

Construção de um mural: 

Construir a Fraternidade. Os 

Conflitos Armados

■

Isilda Coelho/ Pedro 

Hortas/Professores Titulares de 

Turma

Pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos *Maio

Amadeo  Vila 

Caiz Van 

Zeller

A BE incentiva os utilizadores à 

participação em atividades, 

concursos e projetos, em contexto 

livre, que visem o 

desenvolvimento de uma atitude 

reflexiva e critica face aos media. 

Uma vez por semestre.

 O Melhor Leitor do Semestre ■

Isilda Coelho/ Pedro 

Hortas/Professores Titulares de 

Turma

1º, 2º e 3º ciclos *Fev *Jun

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Nº de atividades planificadas 13

Domínio B - Leitura e literacia
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Ação estratégica

Objetivos Atividades PM AcBE Responsáveis/ dinamizadores Público-alvo set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Recursos Orçamento Observações

Leitura e escrita. A BE organiza 

uma coleção diversificada de 

recursos, em diferentes suportes, 

adequada aos interesses, idade e 

nível de leitura dos vários 

públicos.Orienta os alunos nas 

escolhas de leitura recreativa e 

escolar.

Marcação dos livros com um 

sistema de cores identificativas e 

orientadoras.

■ Isilda Coelho / Pedro Hortas PE, 1º , 2º e 3º ciclos *Out *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr *Mai *Jun
Amadeo,   

Van Zeller

Leitura e escrita. A BE incentiva os 

alunos a expressarem-se, 

oralmente e por escrito, em 

clubes de leitura, fóruns de 

discussão, jornais, revistas, 

blogues ou outros.

Atividades de leitura espontânea e 

escrita criativa (MIBE)
■

Isilda Coelho/ Pedro 

Hortas/Professores Titulares de 

Turma/ Pré-escolar, 1º, 2º e 3º 

ciclos

Pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos *Out
Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Leitura e escrita. A BE difunde as 

orientações do PNL e participa em 

atividades e projetos promovidos 

no seu âmbito. 

Uma atividade/Projeto promovido 

pelo PNL / RBE
■

Isilda Coelho/ Pedro Hortas/1º,2º 

e 3º ciclos/Professores Titulares 

de Turma

1º, 2º e 3º ciclos *Out *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr *Mai *Jun
Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Leitura e escrita. Ilustração de 

obras do PNL. Duas vezes por 

semestre. A BE cria redes de 

leitura na escola, trabalhando a 

leitura como domínio transversal 

ao currículo e envolvendo 

professores das diferentes áreas e 

disciplinas. Integra os pais e as 

famílias nas atividades de 

incentivo à leitura.

Pelo Olhar do Aluno ■ ■

Isilda Coelho/ Pedro 

Hortas/Professores Titulares de 

Turma, Educadores

Pré-escolar e 1º ciclo/ Professores 

Titulares de Turma
*Dez *Jan *Abr *Mai

Amadeo  Van 

Zeller

Leitura e escrita.A BE cria redes de 

leitura na escola, trabalhando a 

leitura como domínio transversal 

ao currículo e envolvendo 

professores das diferentes áreas e 

disciplinas. 

Escola a Ler ■

Isilda Coelho/ Pedro 

Hortas/Professores Titulares de 

Turma/Pré-escolar, 1º, 2º, e 3º 

ciclos

1º, 2º e 3º ciclos *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr *Mai
Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Leitura e escrita. A BE mobiliza 

docentes para o fomento da 

leitura através da prática e do 

exemplo. Integra os pais e as 

famílias nas atividades de 

incentivo à leitura. Cria redes de 

leitura na escola, trabalhando a 

leitura como domínio transversal 

ao currículo e envolvendo 

professores das diferentes árease 

disciplinas.

Passo a Passo ■

Isilda Coelho/ Pedro Hortas/ 

Professores Titulares de Turmae 

Educadores

Pré-escolar e  e 1º ciclo *Out *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr *Mai *Jun
Amadeo    

Van Zeller

Calendarização

Plano anual de atividades 6 | 10



Presença em linha. Criação e 

atualização de um blogue comum 

às três bibliotecas. A BE 

disponibiliza aos utilizadores 

recursos em diferentes espaços da 

escola e em linha. Desenvolve um 

serviço de sugestões de leitura. 

Convida os alunos a expressarem-

se e verem os seus trabalhos 

divulgados.

Manutenção do Blogue único das 

três bibliotecas
■

Isilda Coelho/ Pedro Hortas/ 

Isabel Silva
Pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos *Out *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr *Mai *Jun

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Leitura e escrita. A BE orienta os 

alunos nas escolhas de leitura 

recreativa e escolar.

Leitura em sala de aula Isilda Coelho/ Pedro Hortas 1º, 2º e 3º ciclos *Out *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr *Mai *Jun
Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Leitura e escrita. A BE difunde as 

orientações do PNL e participa em 

atividades e projetos promovidos 

no seu âmbito. 

Faça lá um Poema ■ Isilda Coelho/ Pedro Hortas 3º ciclo *Dez *Jan *Fev *Mar
Amadeo  Vila 

Caiz 

Cidadania.Construção de um 

mural com mensagens de amor e 

amizade. A BE forma para o 

desenvolvimento de valores e 

atitudes  indespensáveis à 

cidadania e à aprendizagem ao 

longo da vida. Desenvolve 

estratégias específicas para alunos 

com dificuldades na leitura.

Dia dos Afetos: Dia de São 

Valentim: construção de um 

mural.

■

Isilda Coelho/ Pedro 

Hortas/Professores Titulares de 

Turma e educadores

Pré-escolar, 1º,2º e 3º ciclos *Fev
Amadeo  Vila 

Caiz Van 

Zeller

Leitura e escrita. A BE incentiva os 

alunos a expressarem-se, 

oralmente e por escrito, em 

clubes de leitura, fóruns de 

discussão, jornais, revistas, 

blogues ou outros 

 Exposição de arte poética 

realizada pelos alunos/ Dia 

Mundial da Poesia

■ ■

Isilda Coelho/ Pedro 

Hortas/Professores Titulares de 

Turma

1º, 2º e 3º ciclos *Mar
Amadeo  Vila 

Caiz Van 

Zeller

Leitura e escrita. Cidadania.A BE 

forma para o desenvolvimento de 

valores e atitudes  indespensáveis 

à cidadania e à aprendizagem ao 

longo da vida. Desenvolve 

estratégias específicas para alunos 

com dificuldades na leitura.  

Integra os pais e as famílias nas 

atividades de incentivo à leitura.

Construção de uma Árvore de 

Afetos/ Escrita Criativa/ Dia do 

Pai/ Dia da Mãe

■

Isilda Coelho/ Pedro Hortas/EE / 

Professores Titulares de Turma e 

Educadores

Pré-escolar, 1º e 2º Ciclos/ EE *Mar *Maio
Amadeo  Vila 

Caiz Van 

Zeller

Leitura e escrita. Cultura. A BE 

convida escritores para atividades 

de animação de leitura.  Integra os 

pais e as famílias nas atividades de 

incentivo à leitura.

Encontro com um Escritor ■ Isilda Coelho/ Pedro Hortas/ EE Pré-escolar, 1º, 2º  e 3º Ciclos/ EE *Mar 50 euros

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Nº de atividades planificadas 13

Ação estratégica

Domínio C - Projetos e parcerias

Calendarização
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Objetivos Atividades PM AcBE Responsáveis/ dinamizadores Público-alvo set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Recursos Orçamento Observações
Promove 3 ações de 

sensibilização/formação no 
3 Sessões de acolhimento Isilda Coelho/ Pedro Hortas Pais/Encarregados de Educação *Out

Amadeo,     

Vila Caiz,        
A BE partilha infraestruturas, 

apoio técnico e serviços em rede, 
Requisições interbibliotecas Isilda Coelho/ Pedro Hortas Comunidade escolar *Out *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr *Mai *Jun

Amadeo,     

Vila Caiz,        
Cidadania. Cultura. Participa em 

projetos de âmbito regional, 

nacional e internacional.

SOBE/ Parceria com o Centro de 

Saúde
Isilda Coelho/ Pedro Hortas Pré- escolar , 1º ciclo *Out *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr *Mai *Jun

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Participa, com carácter regular, 

em reuniões concelhias e 

interconcelhias promovidas por 

diferentes serviços: RBE, 

BM/Serviço de Apoio às 

Bibliotecas Escolares(SABE), 

centros de formação, entre 

outros.

Reuniões interconcelhias Isabel Ramos Isilda Coelho / Pedro Hortas *Out *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr *Mai *Jun

Leitura e escrita. Estabelece 

parcerias com a Biblioteca 

Municipal e promove projetos e 

atividades que sirvam interesses e 

objetivos comuns.

Concurso Nacional de 

Leitura(CNL)/ Parceria com a 

Biblioteca Municipal e Câmara 

Municipal de Amarante

■ ■
Isilda Coelho/ Pedro Hortas / 

Professores Titulares de Turma
 1º ,2º e 3º ciclos *Nov *Dez *Jan *Fev

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Cultura. Leitura e escrita. A BE 

articula com os docentes a 

realização de atividades livres, de 

animação e apoio à família, 

desenvolvidas na biblioteca ou 

tendo por base os seus recursos. 

Duas vezes por semestre.

Hora do Conto para Todos/ 

Dramatizações
■

Isilda Coelho/ Pedro Hortas/ 

Professores Titulares de Turma e 

Educadores

Pré- escolar , 1º ,2º e 3º ciclos *Nov *Jan *Mar *Mai
Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Cultura. Divulgação de obras 

cinematográficas. A BE estabelece 

parcerias com a Biblioteca 

Municipal e promove projetos e 

atividades que sirvam interesses e 

objetivos comuns. Duas vezes por 

semestre.

Vamos ao Cinema/ Parceria com a 

Biblioteca Municipal
■

Isilda Coelho/ Pedro Hortas/ 

Professores Titulares de Turmae 

Educadores

Pré -escolar,1º, 2º e 3º ciclos *Dez *Jan *Maio *Jun
Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Cultura. Cidadania. A BE forma 

para o desenvolvimento de 

valores e atitudes  indespensáveis 

à cidadania e à aprendizagem ao 

longo da vida.                             

Dia do Braille/ Exposição de livros 

em braille/ Parceria com a BE da 

Escola Secundária de Amarante .

Isilda Coelho/ Pedro Hortas / EE
 4º ano, 2º e 3º ciclos/ Professores 

Titulares de Turma
*Jan

Amadeo,     

Vila Caiz Van 

Zeller

Cultura. Articula com os docentes 

a realização de atividades livres, 

de animação e apoio à família, 

desenvolvidas na biblioteca ou 

tendo por base os seus recursos. 

Desenvolve projetos e atividades 

continuadas com os 

pais,encarregados de educação e 

famílias no domínio da promoção 

da leitura e das literacias.

Semana da Leitura/ Parceria com a 

Biblioteca Municipal e Câmara 

Municipal de Amarante/Centros 

de Dia/Casa da Boavista/Juntas de 

Freguesia

■ Isilda Coelho/ Pedro Hortas Pré- escolar , 1º ,2º e 3º ciclos *Mar 150 euros

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller
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Cultura. Fomentar o envolvimento 

da comunidade educativa. 

Desenvolve projetos e atividades 

continuadas com os pais, 

encarregados de educação e 

famílias no domínio da promoção 

da leitura e das literacias.

Feira do Livro /Parceria com uma 

empresa livreira
Isilda Coelho/ Pedro Hortas Pré- escolar , 1º ,2º e 3º ciclos *Mar

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Cultura. Sensibilização para a 

diversidade cultural. Participa em 

projetos de âmbito regional, 

nacional e internacional.

Semana da Europa/ Parceria com 

a Casa da Juventude/ Exposição
■ Isilda Coelho/ Pedro Hortas 2º e 3º ciclos *Maio

Amadeo,     

Vila Caiz

Cidadania. Saber respeitar a 

criança. Articula com os docentes 

a realização de atividades livres, 

de animação e apoio à família, 

desenvolvidas na biblioteca ou 

tendo por base os seus recursos.

Dia Mundial da Criança/Parceria 

com a Biblioteca Municipal  / 

Câmara Municipal/ Associação de 

Pais

Isilda Coelho/ Pedro Hortas / 

associação de pais
Pré- escolar ,  1º,2º e 3º ciclos *Jun

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Nº de atividades planificadas 12

Ação estratégica

Objetivos Atividades PM AcBE Responsáveis/ dinamizadores Público-alvo set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Recursos Orçamento Observações

A BE desenvolve a difusão e a 

circulação da coleção no âmbito 
Livros Sobre Rodas Isilda Coelho Pré-escolar e 1º ciclo *Out *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr *Mai *Jun

Amadeo Van 

Zeller
Melhorar o Espaço Físico da 

Biblioteca Escolar. A BE investe na 

criação de áreas/zonas de 

trabalho, adequando espaços e 

equipamentos ao 

desenvolvimento de atividades e 

práticas experimentais que 

promovem a descoberta,a 

aprendizagem, a criatividade, a 

inovação e a colaboração.

Modernização e adaptação do 

espaço físico da BE
Isilda Coelho/Pedro Hortas Pré-escolar,1º ciclo, 2º e 3º ciclos *Out *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr *Mai *Jun

Amadeo Vila 

Caiz Van 

Zeller

Cultura. Recuperação de saberes. 

Srviço de referência. A BE 

assegura a existência e o acesso a 

uma coleção impressa e digital 

diversificada, capaz de responder 

aos interesses e às necessidades 

curriculares e formativas da escola 

e dos utilizadores.

Elaboração de Listas de Possíveis 

Aquisiçoes em acordo com os 

Diferentes Departamentos e 

comunidade educativa.

Isilda Coelho/ Pedro Hortas
PE, 1º, 2º e 3º ciclo, comunidade 

educativa
*Out *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr *Mai *Jun

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Domínio D - Gestão da biblioteca escolar

Calendarização
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Presença em Linha/Curadoria/ 

Serviço de referência. A BE 

assegura a existência e o acesso a 

uma coleção impressa e digital 

diversificada, capaz de responder 

aos interesses e às necessidades 

curriculares e formativas da escola 

e dos utilizadores. Aperfeiçoa 

procedimentos de tratamento e 

gestão documental, 

complementando a biblioteca 

física com uma coleção de 

recursos digitais. 

Catalogo Digital. Atualização de 

uma Biblioteca Digital  Comum às 

duas Bibliotecas. (Meta de 25%)

Isilda Coelho/ Pedro Hortas
PE, 1º, 2º e 3º ciclo, comunidade 

educativa
*Out *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr *Mai *Jun

Amadeo,     

Vila Caiz

Serviço de referência. A BE presta 

um apoio efetivo à comunidade 

educativa no acesso aos recursos 

físicos e digitais.

Manutenção de um horário 

contínuo

Direção/ Isilda Coelho/ Pedro 

Hortas

PE, 1º, 2º e 3º ciclo, comunidade 

educativa
*Out *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr *Mai *Jun

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Presença em linha. A BE 

aperfeiçoa uma presença em linha 

estruturada e atualizada e 

permanente. A BE presta um 

serviço de apoio à distância, com 

recurso a meios tecnológicos.

Manutenção de um e-mail único 

para as três bibliotecas.

■

Isilda Coelho/ Pedro Hortas
PE, 1º, 2º e 3º ciclo, comunidade 

educativa
*Out *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr *Mai *Jun

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

A BE coopera com os serviços de 

apoio e integração do aluno: SPO 

e GAAF. Integra a missão, 

princípios e objetivos da escola, 

incluindo-se, como ambiente de 

aprendizagem, no Projeto 

Educativo, no Regulamento 

Interno e no PAA.

Registo de presenças e de  tarefas 

e acompanhamento  de alunos 

encaminhados por esses 

organismos.

■

Isilda Coelho/ Pedro Hortas 2º e 3º ciclos *Out *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr *Mai *Jun
Amadeo,     

Vila Caiz

A BE implementa uma política de 

qualidade e um sistema de 

avaliação contínuo, aplicando o 

Modelo de Avaliação da Biblioteca 

Escolar.

Aplicação do Plano de Melhoria Isilda Coelho/ Pedro Hortas
PE, 1º, 2º e 3º ciclo, comunidade 

educativa
*Out *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr *Mai *Jun

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Serviço de referência. A BE 

consolida um serviço de 

referência, prestando um apoio 

efetivo à comunidade educativa 

no acesso aos recursos físicos e 

digitais durante todo o projeto.

Apresentação das candidaturas 

aos projetos referidos ao longo 

desta planificação, apoio aos 

intervenientes até à data da sua 

conclusão.

■

Isilda Coelho/ Pedro Hortas
PE, 1º, 2º e 3º ciclo, comunidade 

educativa
*Out *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr *Mai *Jun

Amadeo,     

Vila Caiz,        

Van Zeller

Nº de atividades planificadas 9

Total de atividades planificadas 37

NOTA: Não sendo um documento fechado, possibilita a introdução de outras atividades que sejam consideradas oprtunas/pertinentes.

PM - Plano de melhoria ; AcBE - Referencial Aprender com a biblioteca escolar
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